
Impressora 3-em-1 de melhor custo benefício

Comece sua jornada de criação com Snapmaker



3 módulos intercambiáveis para alternar em instantes
entre impressão 3D, gravação a laser e usinagem CNC, 
permitindo que você mesmo faça seu projetos com o 
mesmo equipamento.

Durable and Reliable

Com estrutura feita de ligas de alumínio, 
componentes usinados em CNC
e projeto mecânico aprimorado, a 
Snapmaker é excepcionalmente durável e 
consistente, e produz impressões 
detalhadas de alta qualidade.

Transforme livremente uma plataforma de construção digital na ferramenta que você exatamente 
precisa.

Experimente a diversão de 
fazer algo maravilhoso

Um por todos, tudo em um

Durável e confiável 

Uma Plataforma poderosa



User-Friendly and Intuitive

Mesmo jovens iniciantes podem 
facilmente montá-lo dentro de meia hora 
aprender rapidamente como usá-lo.

Simplified Connection

Fácil de usar e intuitivo   

Conexão simplificada

Software Snapmaker Luban 3-em-1  

Fácil de usar

Com os módulos e conectores 
integrados é fácil de conectar e 
começar.

Identificação automática de módulos 
funcionais e apresentação da interface de 
operação correspondente, sua impressionante 
criação está a apenas alguns cliques de 
distância.



Design expansível

Aumente ainda mais o volume de 
impressão e produza objetos mais altos 
com um Módulo de extensão de eixo Z 
opcional.

Gravação e corte a laser em 
outro patamar

Aumente a capacidade de seu equipamento com 
o uso do Módulo opcional de Gravação e corte a 
laser 1600mW.
Com uso deste novo módulo você conseguirá 
atender demandas mais exigentes ou complexas 
de gravações e corte, executando os trabalhos 
em menores tempos.

Gabinete Fechado Seguro e silencioso

A new version Enclosure case is upgraded
with thickened corner brackets and automatic
induction switch on the doors. It protects you
from potential harmful laser light with light
filtering and automatically stops laser opera-
tion when a door is opened. A safe and quiet
workspace is ensured.

É tudo sobre expansibilidade

O módulo opcional de Gabinete fechado oferece um 
ambiente mais silencioso e seguro. Pode efetivamente 
reduzir o ruído em até 10db. Também mantém seus 
animais de estimação ou crianças afastados de 
possíveis riscos quando é gravada a laser e faz 
usinagem em CNC.
Com cantos reforçados e interruptor automático nas 
portas, protege você de um potencial dano, 
interrompendo automaticamente a operação quando 
a porta é aberta.



Countries

4000
Active Members

Per Week
Showcases
Per Month

Forum Facebook Group Serviço de Assistência Suporte técnico

Manuais Vídeo Tutoriais Guia de Projeto Thingiverse Forum

Conecte-se com aqueles que 
querem melhorar o mundo

Junte-se a COMUNIDADE e use uma maneira totalmente nova 
de começar sua jornada de criador

Você receberá todo o SUPORTE necessário 
para os seus produtos Snapmaker
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Módulos complementares



Adquira o seu produto já em www.3beshop.com.br 

Ou fale com nosso consultores em 11 2786 88 62 

Ou mande mensagem pelo whatsap 11 97209 5991  


