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NM3D Ibérica
O percurso da NM3D Ibérica iniciou-se, em 2016, com três sócios com elevada experiência na área da metrologia 
dimensional, cada um especializado naquilo que consideramos os principais pilares do negócio: o hardware, 
software e comercial.

A par desta missão, esteve a Nikon Metrology, com mais de 100 anos de existência, que desde o início confiou 
plenamente na equipa e no projeto para os representar no mercado da península ibérica com o nome NIKON 
Metrology IBÉRICA 3D (NM3D ibérica) para a comercialização e pós-venda de equipamentos de metrologia 
dimensional.

No decorrer dos anos e com toda a atividade feita, outras grandes e ilustres marcas quiseram aliar- se à NM3D 
Ibérica, conferindo-lhe o seu voto de confiança, nomeadamente a LK METROLOGY, API METROLOGY, RENISHAW, 
POLYWORKS e a PRODWAYS o que nos levou ao desenvolvimento da área de fabricação aditiva.

Em 2019 e com o objetivo de ser líder no mercado ibérico na área de fabricação aditiva a NM3D integrou no 
grupo uma das empresas com mais conhecimento em Espanha, a NORT 3D, expandido para Portugal todo esse 
conhecimento e Know-how, desenvolvendo mais uma das suas áreas de atuação: 3D PRINT.

Atualmente e volvidos estes anos a NM3D conta com laboratórios de metrologia dimensional e fabricação aditiva 
espalhados pela Península ibérica, VILA NOVA DE CERVEIRA | MARINHA GRANDE | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | VIGO | 
MADRID | BARCELONA| e em breve PAÍS BASCO.

Hoje, o grupo de empresas da NM3D oferece aos seus clientes os melhores equipamentos e serviços de metrolo-
gia dimensional, sistemas de fabricação aditiva e desenvolvimento de produto.

A integração dos sistemas no processo produtivo é um fator que diferencia a NM3D como grupo especialista no 
processo INDÚSTRIA 4.0.

Outro pilar da nossa estrutura e que nos permite um alto desempenho é a nossa área técnica que oferece serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com compensação e calibração de equipamentos.

Temos a trabalhar connosco uma equipa em constante formação, comprometida com o profissionalismo e dedi-
cação. A satisfação do cliente é para a NM3D a sua maior premissa e por isso todos os dias de trabalho são pauta-
dos pelo rigor e comprometimento com o cliente.

Ao longo de todos estes anos a NM3D ibérica orgulha- se da posição alcançada no mercado e de todas as pessoas 
que lado a lado ajudaram a construir a empresa.

Na vida e ao longo da existência de cada um de nós cruzamo-nos com pessoas que nos ensinam e nos deixam 
marcas que jamais se esquecem.

Um dia uma dessas pessoas disse-me:
“A satisfação e confiança dos clientes são o êxito do negócio, eles dizem sempre o que precisas saber para alcan-
çar a excelência, basta adaptares à realidade da NM3D”.

Nuno Costa
CEO



Angelo Muscarella

Manager Director 
of LK Metrology

Steven Renders

X-Ray Business Unit Director  
at Nikon Metrology Europe

“A Nikon Metrology oferece a mais vasta gama de soluções de Metrologia para aplicações que vão desde a pequena 
eletrónica à aeronáutica. Os instrumentos de medição e precisão inovadores da Nikon contribuem para um design 
de alto desempenho através de um processo que permite aos fabricantes fornecer produtos de qualidade superior 
num curto espaço de tempo.

A NM3D e a Nikon associaram-se para fornecer soluções de metrologia e medição por visão de última geração na 
região Ibérica. A NM3D promove a distribuição e venda de produtos da Nikon, tais como Sistemas de Raios X e 
Tomografia Computadorizada, Instrumentos de Medição de Vídeo, Microscópios Industriais, Instrumentos de 
Medição por Visão, bem como as soluções de topo em digitalização com Laser Scanner.

A parceria entre a Nikon Metrology e a NM3D reúne duas empresas que partilham o mesmo espírito de dedicação 
ao cliente. Dispomos de alta tecnologia em Metrologia e apoio ao cliente sem comparação, apresentando as 
soluções mais versáteis. Esta colaboração permite aos clientes da NM3D ter acesso a uma vasta gama de produtos 
da Nikon Metrology apoiando as demonstrações, formação e assegurando que os clientes encontrem a solução 
perfeita".

“Cruzei-me com o Sr. Nuno Costa da NM3d Ibérica há 15 anos atrás e ele nunca deixou de reafirmar a atitude profis-
sional e extremamente dedicada de toda a sua equipa em qualquer colaboração que tenhamos empreendido. 
Encontrar o parceiro certo é muito importante no sector da metrologia e a forte presença da NM3D Ibérica em 
Portugal e Espanha, juntamente com o seu profissionalismo, levou-os a ser a escolha ideal da LK Metrology.”



Ezequiel Casal Martin

Technical Director 
at PolyWorks Europa, España

Thomas Claustre, 

Sales Director 
Prodways Printers 

Jan-Hendrik Lott

General Manager EMEA
at Automated Precision Europe - API

“Com o know-how do nosso sócio NM3D, completamente orientado ao cliente, somos capazes de apoiar 
clientes industriais com necessidade de metrologia móvel 3D inovadora em Espanha e Portugal. Assim, 
conseguimos oferecer hardware, bem como serviços de metrologia, calibração Laser Tracker e um atraen-
te programa de aluguer de disponibilidade imediata. Os pontos fortes e os produtos das nossas equipas 
complementam-se perfeitamente entre si. Conjugar a rede global da API com a parceria local da NM3D 
em Portugal e Espanha permite um apoio e cobertura 'global-local' aos nossos clientes".

"Temos o prazer de colaborar com o nosso parceiro NM3D Ibérica, uma vez que partilhamos o mesmo 
foco em fornecer soluções de metrologia 3D da mais alta qualidade para a indústria transformadora. 
Localizada na Península Ibérica, a nossa equipa dinâmica e altamente qualificada fornece serviços profis-
sionais em espanhol e português. Juntamente com a NM3D, dedicamos tempo a compreender os seus 
processos e analisar os seus desafios antes de o aconselhar sobre a solução ideal do software PolyWorks® 
para resolver os seus desafios de medição 3D e otimizar os seus processos de metrologia".

"Tive a oportunidade de conhecer Nuno Costa há 15 anos e desde então, temos vindo a seguir-nos na 
nossa diferente experiência profissional. Por conseguinte, foi absolutamente natural nomear a NM3D 
como sócio da Prodways há 3 anos atrás. Desde essa altura, a NM3D continuou a crescer no mercado da 
Fabricação Aditiva. Graças ao seu empenho, ao seu profissionalismo e à sua mentalidade orientada para 
o cliente, tornaram-se agora um dos principais agentes em Espanha e Portugal.
A Prodways orgulha-se de colaborar com uma empresa tão estimada e reconhecida como a NM3D!”



MÁQUINAS DE MEDIÇÃO 
POR COORDENADAS
A gama de máquinas de medição por coordenadas da LK Metrology representa o máximo 
da tecnologia MMC. As nossas MMCs fornecem medições de geometria, comparações 
contra CAD e digitalizações laser num único sistema. Além disso, uma gama completa de 
sondas de medição por contato ponto a ponto e contato contínuo que podem ser 
trocados de forma rápida e automática para otimizar os programas de medição.
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ALTO

A ALTO utiliza no seu fabrico uma liga de alumínio de 

alta tecnologia de elevada resistência, para garantir a 

máxima precisºao na medição. O seu design de cons-

trução assegura uma excelente flexibilidade para a 

medição de pequenos componentes.

Também tem a vantagem de ter toda a eletrónica inte-

grada, tornando assim a ALTO na máquina mais com-

pacta do mercado.

ALTEK C

Ideal tanto para medições ponto-a-ponto tradicionais como 

para contato continuo e digitalização a laser. A rigidez estrutu-

ral da serie ALTEK torna-a particularmente adequada para as 

suas medições mais exigentes independentemente da sonda 

utilizada.

De realçar que a ALTEK tem também umas excelentes presta-

ções com sondas de 5 eixos (Renishaw PH20 ou REVO).

ALTEK L

A série ALTEK integra, pela primeira vez no mercado, o 

sistema automático de compensação de temperatura com 

tecnologia sem fios. O sistema, totalmente automático, 

corrige dinamicamente os erros induzidos por variações de 

temperatura ambiental na gama de temperaturas de 16 a 

26 °C.  Além disso, tem instalada réguas de alta resolução 

(0,1 μm) encaixadas em uma guia, assim podemosinstalar 

a ALTEK em ambiente produção mantendo as mais elabo-

radas carateristicas técnicas.
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ALTERA
O modelo Altera, MMC’s de alta qualidade da LK Metro-

logy, satisfaz todas as necessidades do utilizador.

Graças ao seu desenho com materiais cerâmicos, uma 

relação rigidez/peso perfeita e uma alta estabilidade às 

diferenças de temperatura, proporciona um rendimento 

consistente em todos os ambientes de fabricação. A sua 

tecnologia avançada, preparada para multisensores, 

otimiza o rendimento da MMC e oferece a oportunidade 

de ampliar a área de aplicação a novos materiais e com-

ponentes, de acordo com as diferentes necessidades. Os 

inovadores fluxos de trabalho e as características intuiti-

vas do software, facilitam tarefas de inspeção complexas 

e aumentam a produtividade. 

PRECISÃO DURADORA 

Eixo e ponte em cerâmica ultra estável com 

réguas óticas de 0.05μm de alta resolução, que 

geram uma precisão volumétrica a partir de 0.7 μ

m + L/600. 

MOVIMENTOS PRECISOS 

Mesa em granito com cola de milano, com almofadas 

pneumáticas com uma única ranhura para alcançar um 

controlo de movimento preciso a altas velocidades. 

SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO 

Isolamento de vibrações com um sistema de 

auto-nivelamento para alcançar um rendimento 

ótimo em áreas sujeitas a altos níveis de vibração 

a baixa �equência.

PRONTA PARA LINHA DE PRODUÇÃO 

A gama ALTERA, está preparada para os ambientes 

exigentes de uma linha de produção, contando com 

eixos e ponte em cerâmica de grande resistência 

térmica, protegida do pó. 
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ALTERA C

A MMC multisensor compacta, construída com uma tecnologia supe-
rior, características avançadas e um tamanho reduzido. 
A MMC multisensor ALTERA C é ideal para todo o tipo de medições de 
precisão em laboratórios de qualidade, áreas de produção e centros 
tecnológicos.

ALTERA S

A ALTERA S, é uma MMC polivalente com as capacidades mais 
avançadas na classe das MMC compactas.
A inovadora tecnologia preparada para multisensor permite ampliar 
a capacidade da MMC à medida que as suas necessidades mudam, 
sem atualizações dispendiosas do hardware. 

ALTERA M

Com uma vasta gama de dimensões, tipos e rendimento, com 
a ALTERA M obterá resultados excecionais e precisos na sua 
produção. 
Desenhada exclusivamente para medições em alta velocidade, 
com sensores táteis, aplicações com laser scanner e contacto 
contínuo, a ALTERA M é a opção escolhida pelos fabricantes de 
componentes automóveis e aeroespaciais, assim como outros 
fabricantes de componentes críticos. 

ALTERA SL

A ALTERA SL, oferece uma série de MMC´s de ultra 
precisão, alcançando precisões inferiores à micra. 
Baseada em mais de 50 anos de experiência em MMC’s 
da LK, a ALTERA SL foi otimizada para as tarefas mais 
exigentes e de maior precisão. O inovador desenho da 
ponte em “short-leg” aumenta a precisão ao mais alto 
nível nos laboratórios de metrologia. 

A ALTERA S, é uma MMC polivalente com as capacidades mais 

A inovadora tecnologia preparada para multisensor permite ampliar 
a capacidade da MMC à medida que as suas necessidades mudam, 



M
áq

ui
na

s 
de

 M
ed

iç
ão

 p
or

 C
oo

rd
en

ad
as

SCANtek5

MMC com multisensor de 5 eixos para rapidez e flexibilidade. 
A série ALTERA SCANtek5 apresenta a mais ampla gama 
disponível de MMC’s com multissensores de 5 eixos de altíssi-
ma precisão. 
Montado com REVO, software MODUS e sensores de contato, 
laser e visão, o sistema oferece um rendimento elevado, espe-
cialmente para componentes da indústria automóvel e aeroes-
pacial. Disponível em todos os modelos ALTERA M, MAXIMA 
e ULTRA com precisões a partir de 1.6µm+L/375 e repetibili-
dade de 1.6µm.

MAXIMA

A gama MAXIMA oferece três variantes de máquina: 
máquina com plano de trabalho, máquina de guia dupla, 
designada por versão R e máquina de guia elevada para 
facilitar o carregamento e o descarregamento de compo-
nentes mecânicos muito longos. 
LK MAXIMA está disponível em 60 modelos standard 
apresentando 8 seções de ponte com incrementos de 500 
mm, a partir do tamanho 30.20.15 a 80.40.30. Precisão 
volumétrica de (3 + L / 350) µm e repetibilidade de 3 µm.

AEROS

A série AEROS é caracterizada por um design mecânico 
inovador que garante a continuidade do desempenho 
metrológico no tempo, garantindo a estabilidade dos 
dados de medição e evitando custos inesperados de 
manutenção e calibração. 
AEROS é uma máquina equipada com um eixo Z em liga 
de alumínio e um sistema de régua de “Leitura Única” 
no eixo X.

AEROS S

A série AEROS S oferece uma máquina tipo pórtico de 
médio a grande porte, apreciada pela sua excelente estabili-
dade estrutural e adaptabilidade. 
Podem ser configuradas de acordo com os requisitos de 
qualquer aplicação de medição e estão disponíveis numa 
ampla variedade de tamanhos. 
AEROS S é uma máquina equipada com um eixo Z em liga 
de alumínio leve e um sistema de régua de “Leitura Única” 
no eixo X.
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AEROS P

Os sistemas AEROS P são ideais para a inspeção de grandes 
componentes, como motores e transmissões marítimas, 
grandes veículos de transporte, bem como grandes peças e 
ferramentas caracterizadas por superfícies de forma livre. 
A estratégia específica de construção da estrutura, movi-
mento “Dual Drive” e o sistema de posicionamento “Dual 
Read” do eixo X, limitam as deformações estruturais durante 
o movimento, garantindo a obtenção de um excelente 
desempenho metrológico. 

HC-90

O excelente desempenho da HC-90, incomparável no 
mercado de MMC’s, oferece a precisão da máquina de 
ponte, mas com a flexibilidade oferecida pela máquina de 
braço horizontal. 
Uma escolha de três modelos de máquina está disponível: a 
coluna montada em mesa, a coluna de braço único e as 
máquinas de coluna dupla montadas em guias que podem 
ser instaladas sobre o chão ou ao nível do chão, em �nda-
ções com sistemas anti vibratórios passivos ou ativos.

HD-90

A HD-90 é uma MMC de alto desempenho e ultra confiá-
vel para implantação em ambientes de produção e chão 
de fábrica, desenvolvida especificamente para aplicações 
de controlo de qualidade de carroçaria e subconjuntos. 
O design da HD-90 foi desenvolvido especificamente 
para configurações de braço único ou duplo. É totalmen-
te encapsulada em capas protetoras para garantir o isola-
mento térmico contra mudanças ambientais, protegendo 
o sistema dos contaminantes normalmente encontrados 
num ambiente fabril.

LY-90T

A série LY-90T apresenta o braço horizontal instalado em 
guias montadas na lateral do plano de granito ou ferro �ndi-
do, permitindo a medição de componentes plásticos ou 
chapa de metal de pequeno, médio e grande porte. 
Com a integração de uma mesa rotativa, peças cúbicas e de 
geometria complexa também podem ser inspecionadas. 

LY-90R

A série LY-90R oferece uma solução tecnicamente avançada e 
económica para o controlo dimensional de grandes componentes 
típicos da indústria automóvel, de transporte terrestre e pesado.
A LY-90R é equipada com almofadas de ar no eixo Y e no eixo Z 
que garantem resultados de alto desempenho e precisão. 
A guia do eixo X pode ser montada no chão ou ao nível do chão.
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Use qualquer Software de Medição na sua MMC sem ter que trocar de 
controlador.

O QUE É O CMMediator?

O CMMediator é uma plataforma revolucionária que permite aos proprietários de MMC´s utiliza-
rem qualquer software de medição.
Por exemplo, o CMMediator permite que o software PC-DMIS, MCOSMOS, POLYWORKS, etc... 
controle uma máquina LK Metrology.
O CMMediator suporta sondas de contato ponto a ponto, contato continuo e digitalizção laser.

Economize recursos

Possibilidade de usar qualquer software em MMC´s LK Metrology e elimina a 
necessidade de contratar ou formar técnicos para operar com diferentes 
softwares.

Utilize os Programas de Medição Existentes

Continue a utilizar o seu software com os programas existentes em uma nova 
MMC LK Metrology.

COMO FUNCIONA?

O CMMediator faz com que o software utilizado atue como se estivesse a comunicar com o con-
trolador nativo, interpreta todos os comandos do hardware e software.

Permite ter mais de um software instalado na MMC a controlar o mesmo hardware.



SISTEMAS MULTISENSOR |
LASER SCAN

Sendo possível instalar em máquinas tridimen-
sionais novas ou existentes, aumenta a produti-
vidade do processo de medição adquirindo mais 
informação em menos tempo. Com um elevado 
número de aplicações, permite a aquisição de 
informação completa sobre a superfície e 
comparação contra CAD.
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L100 - O Melhor Laser Scanner que 
Combina Precisão e Produtividade 

O Laser Scanner Aumenta o 
Rendimento da Inspeção 

L100

Aprox. 110x60mm

15 μm

42 μm

200,000

LC15Dx

18x15mm

7 μm

22 μm

70,000

XC65Dx

65x65mm (3x)

25 μm

93 μm

3 x 25,000

XC65Dx-LS

65x65mm (3x)

35 μm

93 μm

3 x 25,000

SLK25

23x62.9mm    25x69.5mm    27x78.7mm 

6 μm

268.800

Campo de Visão

Resolução

Erro de forma 
de palpado ISO

Adquisição de dados
(aprox. pts/seg)

     12 μm               13 μm            14 μm

LC15Dx - Comparado em precisão com
a tecnologia por contato 

O laser scanner L100 oferece a melhor combinação possí-
vel de precisão, velocidade e facilidade de uso. Adequado 
para a medição de superfícies e geometrias, o L100 obtém 
rapidamente dados precisos e relatórios de comparação de 
peças contra o CAD, inclusive em superfícies brilhantes ou 
de múltiplos materiais. 

O L100 é ideal para inspecionar os maiores componentes, 
nos quais a produtividade é �ndamental, mas sem com-
prometer a precisão. Equipado com uma lente Nikon de 
vidro de alta qualidade e uma câmara de alta-definição, o 
L100 apresenta um erro de medição MPEp de 6,5 micras e 
uma precisão excecional de dados, o que permite obter 
malhas suaves e com altos níveis de detalhe. 

O scanner LC15Dx incorpora a digitalização 3D dentro da faixa 
de precisão da medição por contato, ao mesmo tempo que 
oferece a vantagem de capturar milhares de pontos em vez de 
poucos pontos medidos com um apalpador de contato. 
Em testes de comparação, tendo como referência a ISO 10360, 
o LC15Dx de contato consegue uma precisão similar ao usar 
uma MMC com contacto.

Com a sua lente Nikon feita à medida e com um erro de medi-
ção MPEp de apenas 1,9μm, adapta-se perfeitamente à digitali-
zação de objetos pequenos ou com detalhes. A densidade 
muito alta de pontos e a capacidade de satisfazer as tolerâncias 
mínimas fazem com que seja a ferramenta ideal para inspecio-
nar peças como engrenagens e implantes médicos.



Benefícios da Digitalização Laser em MMC

XC65Dx(-LS) Cross Scanner - Inspeção 
Produtiva de Caraterísticas

Captura Completa de Características 
e Superfícies Complexas em 3D

Ao incorporar um design patenteado com 3 lasers num padrão 
cruzado, o XC65Dx capta detalhes em 3D completos de carac-
terísticas, extremidades, cavidades, e superfícies de forma livre 
numa só digitalização. Como tal, estabelece novos padrões de 
produtividade ao adquirir dados a um ritmo mais rápido, ao 
mesmo tempo que facilita a extração precisa de posições e 
dimensões. 

O XC65Dx – LS tem uma distância de trabalho/focagem maior 
para a captura ideal de cavidades e ranhuras pro�ndas, e para 
aceder a outras zonas difíceis de alcançar. O Scanner cruzado é 
adequado para a inspeção de peças metálicas de carroçaria de 
veículos com características 2D e 3D, peças de motor �ndidas 
e peças complexas moldadas em plástico, etc. 

MELHOR INFORMAÇÃO SOBRE OS DESVIOS

- Leva a uma rápida tomada de decisão e definição de 
medidas corretivas.
- Possibilita a diminuição de etapas de correção do 
produto resultando num time-to-market mais rápido.
- Diminui as paragens de produção através de um 
troubleshooting mais rápido.

AUMENTA A PRODUTIVIDADE DA SUA CMM 

- Atualiza a sua MMC para um versátil equipamento 
multi-sensor tornando possível uma medição com ou 
sem contacto. 
- Possibilidade de retrofit (Hardware & Software) de 
controladores de MMC. Temos disponíveis kits de Retrofit 
para a maioria das marcas líderes de mercado.

AUMENTA A PRODUTIVIDADE DAS INSPEÇÕES

- Os Scanners Laser obtêm mais informação em menos 
tempo. 
- Medição de elementos mais rápida devido a uma menor 
movimentação da MMC.
- Programação Off-line fácil baseando-se na informação do 
CAD para criação ou alteração de programas de medição sem 
necessidade da peça física.

MEDE QUALQUER MATERIAL

- Mede com sucesso materiais macios ou delicados utilizando 
uma tecnologia sem contacto, evitando assim a deformação 
de peças maleáveis.
- Ajuste automático do Laser de modo a adaptar-se a 
materiais tanto brilhantes como mate, possibilitando a sua 
medição sem necessidade de um tratamento especial.
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SLK25 - Tecnologia de exposição multiplas
e capacidades de software unicas.

Graças à nova tecnologia VIVID da LK, o SLK20 oferece aos 
profissionais de qualidade a oportunidade de maximizar a efici-
ência ao medir superfícies complexas, pequenos detalhes e 
zonas �ágeis.

A tecnologia de exposição múltipla VIVID, quadruplica a gama 
dinâmica do scanner a laser SLK20 facilitando oa digitalização 
de superficies escuras, transparentes e de elevado reflexo, os 
multimateriais podem ser medidos de forma eficiente numa 
única passagem do scanner laser.



A medição por Máquina de Medição Tridi-
mensional (MMC) em linha permite que os 
processos produtivos automatizados 
aumentem a qualidade do produto e a efici-
ência da produção. A deteção rápida da 
variação do processo permite ações correti-
vas em tempo real, mantendo o fluxo contí-
nuo de produção.

As MMC LK são adequadas para instalação em linha, 
possibilitando a automatização do processo de medi-
ção com rastreabilidade total. Possibilita a recolha de 
dados em tempo real sobre 100% da produção por 
forma a possibilitar um controlo de qualidade total e 
prever as necessidades de ajuste.

BENIFÍCIOS
- Fluxo contínuo de dados
- Deteção rápida da variabilidade do processo
- Verificação independente dos níveis de qualidade
- Elimina a influência do operador no processo de controlo
- Tratamento e análise dos dados de inspeção de cada peça 
fabricada
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A tecnologia de tomografia computadorizada permite aceder às mais 
complexas características e geometrias internas dos componentes sem 
destruição dos mesmos. Quando se pretende analisar porosidade, 
inclusões ou multimaterial, é este o meio ideal.

TOMOGRAFIA E RAIOS-X
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Tomografia e Raios-X

A ÚNICA FONTE MICROFOCUS 
DE 450KV DO MUNDO 

A fonte de microfocus única de 450kV, 
oferece um rendimento líder na indús-
tria de �ndição de peças pequenas de 
alta densidade e de pequenas a médias 
dimensões, com uma potência e resolu-
ção inigualáveis.

A fonte de alta luminosidade de 450kV 
da Nikon, com tecnologia de target 
rotativo, oferece uma potência continua 
de 450W sem nenhuma restrição de 
tempo de digitalização, enquanto 
mantém um Spot Size mais pequeno 
para uma digitalização CT mais rápida, 
recolhendo dados até 5 vezes mais 
rápido com maior resolução.

As fontes de Raios-X são a excelência da nossa tecnologia, desenvolvidas e 
construídas internamente desde 1987 até à atualidade, garantindo mais de 
30 anos de conhecimento. O controlo sobre as fontes de Raios-X permite à 
Nikon Metrology adaptar-se ao mercado desenvolvendo soluções completas 
e inovadoras para as aplicações mais exigentes. Todas as fontes de Raios-X, 
são de tubo aberto, reduzindo os custos de manutenção, com potências 
desde 180kV até 450kV, sendo todas de microfocus. 

TARGET DE TRANSMISSÃO DE 180KV
Ideal para amostras com menos de 10mm, tal como pequenos 
núcleos de rocha ou amostras ósseas. O target de transmissão, 
opera até 180kV tendo um Spot Size mínimo de 1μm, o que 
leva a uma digitalização de alta resolução.

TARGET DE REFLEXÃO DE 225KV
Com uma voltagem até 225kV e um Spot Size mínimo de 
3μm, a fonte de microfocus de 225kV é o centro da gama 
XT H 225 da Nikon, oferecendo uma qualidade de imagem 
excecional, assim como a alta resolução numa ampla gama 
de tamanhos e densidades de amostras. 

TARGET DE ROTAÇÃO DE 225KV
A Nikon Metrology, é a única empresa do mundo que 
fornece sistemas de Raios-X/CT com um target de rotação 
de 225kV. Este Target dispersa de maneira mais eficiente, 
o calor gerado à medida que o feixe de eletrões atinge a 
sua superfície para gerar os Raios-X, aumentando o fluxo 
até 5 vezes, ao mesmo tempo que permite um �nciona-
mento contínuo e uma digitalização consecutiva sem a 
necessidade de períodos de arrefecimento. A qualidade de 
imagem, é melhorada ao permitir uma resolução 3 vezes 
mais alta para a mesma potência, ou alternativamente, ao 
permitir que os dados se recompilem entre 3 e 5 vezes 
mais rápido para a mesma resolução. 

FONTE DE 320KV
A fonte de 320kV, é uma fonte de microfocus usada  
quando as amostras são demasiado grandes ou densas  
para a fonte de 225kV, ao mesmo tempo mantém um  
Spot Size pequeno. Ideal para núcleos rochosos e peque-
nas �ndições. Esta fonte é uma opção no modelo XT H 
320.

TARGET DE MULTI-METAL  
A nossa opção exclusiva do target de Multi-Metal permite 
aos utilizadores mudar o perfil de emissão de Raios-X, que 
pode ser vital na análise de materiais de menor densidade. 
O material do target, pode ser trocado sem quebrar o 
vácuo, o que proporciona uma flexibilidade e um contraste 
de imagem incomparável na investigação de materiais, 
análise de estruturas biológicas etc. 
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Máxima Capacidade Numa
Única Cabine

FLEXIBILIDADE E FUNCIONALIDADE

O sistema está equipado com duas fontes de raios-
-X de microfocus de alta potência da Nikon (225 kV 
e 450 kV), que oferecem uma flexibilidade excecio-
nal para digitalizar uma ampla gama de tamanhos 
de componentes e densidades de materiais. Ambas 
as fontes estão equipadas com a tecnologia de 
target rotativo, exclusiva da Nikon, que proporciona 
uma resolução extremamente elevada com uma 
potência líder na indústria, permitindo a identifica-
ção rápida e fácil até dos defeitos mais pequenos 
dentro de uma amostra.

Também possui a �ncionalidade de detetor duplo, 
com a possibilidade de utilizar detetores de painel 
plano líder da indústria (FPD) que fornecem 
imagens ultraclaras para tomografia computorizada 
(CT) 3D ou radiografia digital 2D, bem como a 
única tecnologia Curved Linear Diode Array (CLDA) 
da Nikon para CT 2D e correção de dispersão de 
materiais de alta densidade.

GRANDE VOLUME DE DIGITALIZAÇÃO

Graças ao movimento vertical simultâneo das fontes 
e detetores, combinado com o deslocamento 
horizontal de painel de 3 posições, o VOXLS 40 C 450 
possui o maior número de possibilidades de digitali-
zação de qualquer sistema de Cabine disponível 
atualmente no mercado. Amostras até 800 mm de 
diâmetro, 1415 mm de altura e 275 kg de peso 
podem ser inspecionados com detalhes excecionais.

MANIPULADOR DE ALTA PRECISÃO

No centro do sistema encontra-se um manipulador 
de grau de metrologia com base de granito, conecta-
do a torres de aço rígidas, motores de alta precisão e 
encoders lineares. O resultado da construção propor-
ciona uma estabilidade mecânica e térmica superior, 
resultando num posicionamento de manipulador 
mais preciso e, portanto, resultados de medição 
altamente precisos e repetíveis em todo o volume de 
digitalização.
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Novo Design Ergonomico, com Foco 
na Automatização.

PREPARADO PARA AUTOMAÇÃO

O VOXLS 40 C 450 é tão adequado para a chão de 
fábrica quanto para o laboratório de pesquisa. As 
portas de segurança radiológica motorizadas foram 
projetadas para abrir ou fechar em apenas seis 
segundos. Quando combinado com a integração de 
um carregador robótico e a Interface OPC UA de 
Automação da Nikon, o sistema está preparado para 
inspeção em circuito fechado de alta velocidade num 
ambiente de produção de Qualidade 4.0.

VISIBILIDADE EXCECIONAL

As portas exteriores de vidro bipartidas de 2 metros 
de altura, com intertravamento do manipulador, 
oferecem ao operador uma visibilidade sem igual 
para posicionamento preciso e confiante da amostra 
a digitalizar. Isso elimina a necessidade de cortinas de 
luz e minimiza o risco de colisão da amostra com as 
fontes e detectores de raios X. Quatro câmeras de 
vídeo internas continuam a fornecer uma excelente 
visualização, mesmo com as portas internas de segu-
rança radiológica fechadas e os raios X ligados.

DESIGN ERGONÓMICO

Como padrão, o sistema vem com uma mesa ergo-
nómica de 1,5 m com ajuste de altura motorizado, 
permitindo o posicionamento ideal para todos os 
operadores, garantindo que possam trabalhar 
confortavelmente, quer estejam sentados ou de pé. 
Além disso, a tela sensível ao toque integrada na 
cabine permite a operação sem esforço das portas de 
segurança radiológica, seleção da fonte de raios X e 
acesso rápido às informações de status do sistema.

SISTEMA DE CABINE ÚNICA

Ao contrário das convencionais cabines modulares 
de painéis para sistemas de raios X de grande porte, 
o VOXLS 40 C 450 possui uma construção de cabine 
de peça única. Isso permite um transporte significati-
vamente mais rápido e fácil, instalação no local e 
�tura realocação, se desejado.
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Modos de Aquisição

X.Tend TC Helicoidal

Permite a digitalização de objetos altos num único processo de 
aquisição, eliminando artefactos introduzidos pelo feixe cónico 
e pela junção de várias digitalizações. Isto proporciona também 
a vantagem adicional de digitalizar objetos com maior amplia-
ção, resultando numa resolução significativamente superior.

Offset.CT

Permite a captura de objetos ainda mais largos do que o 
próprio detetor numa única digitalização. Isto também possibi-
lita a digitalização de objetos largos mais pequenos com consi-
derável aumento de ampliação, proporcionando detalhes 
melhorados.

Panel Shift 

Graças ao movimento horizontal do detetor, é possível a obten-
ção de imagens e a reconstrução de objetos muito mais largos 
do que o campo de visão como um único volume de TC auto-
maticamente combinado. Além disso, objetos de pequeno e 
médio tamanho podem ser ampliados numa área mais ampla, 
resultando em uma resolução aumentada.

Half.Turn CT 

Para ambientes de alto rendimento em que ciclos rápidos são 
de máxima importância, é utilizado o Half.Turn CT para ganhar 
produtividade. Este ganho de produtividade é alcançado 
adquirindo e reconstruindo aproximadamente metade dos 
dados do CT circular convencional sem perda de resolução ou 
qualidade de imagem.

Pixel Split CT

Aplicações que requerem uma resolução muito maior do que a 
normalmente possível beneficiam de quatro vezes mais do 
número de pixels. Isto é conseguido através do movimento 
horizontal e vertical do detetor à escala de subpixels e da aqui-
sição, combinação e reconstrução de 4 digitalizações automati-
zadas de CT circulares.
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Fontes de Raio-X

225 kV Rotating Target 2.0

A segunda geração do Rotating Target de 
225 kV da Nikon fornece o dobro do tempo 
de operação do seu antecessor. Fazer o 
target girar em alta velocidade, combinado 
com um avançado sistema de re�igeração 
líquida, permite a operação contínua 
mesmo a 450 W de potência total, com 
uma densidade de potência 3× maior do 
que os targets de reflexão convencionais e 
um fluxo significativamente maior de fotões 
de raios X. Todos esses fatores somam-se a 
tempos de digitalização consideravelmente 
mais rápidos e uma melhor relação sinal-ruí-
do sem perda de resolução.

Target de Reflexão Rotativo de 450 kV

O target de reflexão rotativo exclusivo da 
Nikon de 450 kV é construído com base na 
primeira fonte de raios X de microfocu de 450 
kV do mundo, também projetada pela Nikon. 
Ao contrário das fontes de minifocu tradicio-
nais, o inovador sistema de re�igeração do 
alvo proporciona operação contínua em toda 
a faixa de potência até 450 W e resolução 
5-10× maior. Benefícios adicionais incluem 
densidade de potência e fluxo 3× maiores do 
que a fonte de 450 kV padrão da Nikon, o que 
acelera radicalmente a aquisição de imagens e 
proporciona qualidade de imagem superior.
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Entre no Mundo de Raios-X e CT 

A captura e medição detalhada de componentes internos e características de montagem, é 
essencial para o controlo de qualidade, análise de falhas e investigação de materiais.

Os sistemas de nível básico XT H 225 contam com uma fonte de Raios-X microfocus, que ofere-
cem uma alta resolução de imagem e um grande volume de inspeção para um sistema que 
ocupa tão pouco espaço. 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

Para gerar um volume de CT em 3D, faz-se a captura de 
uma série de imagens sequenciais de Raios-X em 2D, 
girando o objeto 360°. De seguida, estas imagens são 
reconstruídas para gerar uma representação volumétrica 
em 3D do objeto. Para além das superfícies exteriores, o 
volume reconstruído contém toda a informação das super-
fícies e das estruturas interiores, assim como informação 
sobre a estrutura do material. 
É possível aceder através do volume CT a qualquer ponto 
dado, através de qualquer plano. 
Como resultado até as medições interiores se podem obter 
facilmente, e ainda, com o benefício adicional de localizar 
as imperfeições estruturais dos materiais e identificar erros 
que geralmente não são visíveis através dos métodos tradi-
cionais. 

CARACTERÍSTICAS

- Target de transmissão de 180kV
- Target de reflexão de 225kV
- Ampla gama de detetores de ecrã plano de alta qualidade
- Visualização de Raios-X em tempo real, reconstrução CT rápida 
- Manipulador de peças de 5 eixos totalmente programáveis
- Macros personalizáveis que automatizam o fluxo de trabalho 
- Excelente volume de inspeção para espaços reduzidos

BENEFÍCIOS

- Incrível versatilidade e otimização para uma ampla gama de 
  aplicações e amostras
- A flexibilidade dos sistemas permite uma inspeção visual rápida 
  e também uma análise mais pro�nda 
- Custos de manutenção mais baixos, graças ao design e 
  construção internos
- Dados de alta qualidade, rápidos e fiáveis, para todas as 
  necessidades do utilizador
- Tempos de formação mais curtos e fluxos de trabalho mais 
  simples, oferecem uma fantástica experiência para o utilizador
- Tempos de digitalização ultrarrápidos e qualidade de imagem 
  maximizada
- Fácil otimização da qualidade e resolução para diferentes 
  amostras
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Produtividade e Qualidade 
O sistema XT H 225 ST 2x é ideal para uma ampla gama de materiais e tamanhos de amostra. 
O sistema pode configurar-se com uma diversidade de detetores planos líderes na indústria, para 
adaptar-se melhor à aplicação do utilizador.

Ferramentas para aumentar a velocidade de digitalização, prolongar o tempo de �ncionamento do sistema e 
manter a precisão das medições, quando se combinam com os targets de Raios-X intercambiáveis e o FID motoriza-
do, proporcionam uma ferramenta flexível para laboratórios de controlo de qualidade, instalações de produção, 
departamentos de Investigação e Desenvolvimento e também para o mundo académico.

DISPONIBILIDADE E PRODUTIVIDADE 

Auto.Filament Control controla de forma inteligente a 
fonte de Raios-X para duplicar a vida útil do filamento, sem 
que os filamentos possam reduzir a alta resolução da 
fonte. A troca menos �equente do filamento, significa que 
o sistema está disponível mais tempo.

Quando se solicita um curto prazo de entrega, o Half.Turn 
CT permite digitalizações CT mais rápidas rodando a 
amostra apenas um pouco mais de 180°. O centro de 
rotação e os novos algoritmos de reconstrução, permitem 
digitalizações automatizadas que conservam a qualidade 
de uma tomografia computadorizada equivalente aos 
360°.

PRECISÃO TRAÇÁVEL

Calibrações automáticas de qualquer posição da 
CT com Local.Calibration, permite uma maior 
precisão das medições para aplicações de metro-
logia. 

Como a posição da digitalização de CT se calibra 
com referência a um artefacto conhecido, as 
medições podem realizar-se com um alto nível 
de confiança com procedimentos traçáveis. 

FLEXIBILIDADE INIGUALÁVEL 

Com quatro targets de Raios-X, consegue-se uma 
flexibilidade única a partir de uma única fonte. Os 
targets podem ser trocados facilmente para permitir 
a otimização da fonte para a amostra que está a ser 
digitalizada. 

Com um ajuste motorizado da distância entre o Spot 
Size e o detetor, o utilizador não tem de aumentar 
nem a potência dos Raios-X nem a exposição do 
detetor para compensar um menor fluxo de Raios- X 
entre a fonte e o detetor. Um tempo de digitalização 
mais rápido ou uma relação sinal/ruído melhorada é 
possível quando se seleciona um FID mais curto. 

AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA DO DETETOR

O estado do detetor digital de Raios-X influencia, conside-
ravelmente, a eficácia e a precisão com a visualização e 
medição das características, pelo que, é crucial avaliar e 
fazer um seguimento do seu rendimento ao longo do 
tempo. 

Os detetores planos da Nikon Metrology, estão qualifica-
dos segundo a ASTM E2597 e os utilizadores podem 
avaliar e seguir o rendimento do detetor de acordo com a 
norma ASTM E2737. O software associado, realiza todas 
as �nções necessárias, incluindo a manipulação da 
recolha de imagens e a análise dos dados, gerando um 
relatório detalhado de forma automática e rápida, com 
um  seguimento e análise de tendências. 
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Precisão Absoluta

CARACTERÍSTICAS

- Fonte de Raios-X microfocus desenvolvida 
  pela Nikon Metrology
- Cabine com temperatura controlada
- Guias lineares de alta precisão
- Erro de deslocação do eixo corrigido
- Fonte de Raios-X com re�igeração líquida
- Encoders de alta resolução 
- Detetor de 4 megapixéis de alta resolução 
- Manipulador otimizado para análise de 
  elementos finitos (FEA)

PROCESSO DE METROLOGIA CT

F1 distribuidor
hidráulico do 
automóvel

Reconstrução do 
volume

Comparação direta 
com o modelo CAD 

Secção de 
geometria interna 

Relatório dimensional 
GD&T 

O MCT225, mede eficazmente a geometria interna e externa sem necessitar de medições de 
referência e sem danificar a amostra. Com mais de 30 anos de experiência em Raios-X e o conhe-
cimento da Nikon Metrology em sistemas de CT, fez desenvolver uma máquina fiável e de alta 
qualidade sem comparação aos seus concorrentes.

PRECISÃO ABSOLUTA 

A MCT225, está pré-calibrada usando padrões de precisão traçáveis do Instituto Nacional de 
Medição do Reino Unido (NPL) com a certificação do mesmo usando as normas VDI/VDE 2630 
para tomografia computadorizada em medição dimensional. 
A precisão absoluta garante a exatidão da medição sem digitalizações comparativas ou medições 
de referência, que consomem muito tempo. As amostras são simplesmente colocadas numa 
mesa rotativa dentro da cabine e são medidas. As várias características tidas em conta na sua 
construção, fornecem estabilidade a longo prazo permitindo que a MCT225 consiga um impres-
sionante MPE de 9+L/50 μm.
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Cabine Grande de CT Microfocus 

COM SISTEMAS DE CT DA NIKON METROLOGY 
PODERÁ

- Verificar estruturas internas complexas
- Inspeção isolada e não destrutiva de componentes 
  montados
- Medir dimensões internas sem seccionar a amostra
- Detetar e medir automaticamente os poros/volumes 
  internos 
- Revelar facilmente superfícies internas e externas
- Reduzir o tempo global de inspeção
- Reduzir o número de interações para ajustar com 
  precisão os parâmetros da (pré)produção

Fósil de caracol Bateria Lata de espuma de barbear Avaliação da espessura da parede no impulsor 

A XT H 320 é um sistema de cabine de elevada 
dimensão para analisar por CT e Raios-X, assim 
como para a metrologia de componentes  
grandes. 
O sistema, tem como opção uma fonte micro-
focos de 320kV emitindo até 320W de potên-
cia. 

Utiliza-se um painel plano de alta resolução para 
obter imagens de alta qualidade da amostra. 
O sistema está controlado pelo software Inspect-X, 
o qual permite a obtenção dos dados e a definição 
das medições de forma simples e fácil. 
O sistema pode enviar os dados do volume a um 
software de análise e visualização líder na indústria.

MICROFOCUS DE 320kV

A maioria dos equipamentos de outros fornecedores de sistemas de Raios-X e CT, apenas dispõe de fontes de micro-
focus até 225kV e as suas fontes mais potentes são as de minifocus. Com amostras maiores, muitas vezes, torna- se 
necessária maior potência de penetração pelo que a Nikon Metrology oferece uma fonte de Raios-X microfocus 
única de 320kV.
Uma vez que o Spot Size destas fontes apresenta uma ordem de grandeza menor em comparação com as fontes 
minifocus, os utilizadores beneficiam de uma resolução e precisão superiores e uma gama mais ampla de peças 
medíveis pela tecnologia. 

IMAGENS ESPETACULARES

As amostras de múltiplos materiais ou de baixo 
contraste, digitalizam-se melhor com detetores de 
ecrã plano de alta qualidade tendo em conta o seu 
intervalo dinâmico. Os dados de vóxel de alta 
resolução são conseguidos em tomografia, pelo 
fato de ter detetores de ecrã plano com muitos 
pixéis. As cabines maiores, podem configurar-se 
com uma ampla gama de detetores de alta qualida-
de, incluindo os de maior resolução de 4000x4000 
pixéis para imagens com nitidez absoluta.
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CT Microfocus de Alta Voltagem 450kV

Radiografia de uma motosserra 

A XT H 450 estabelece uma nova referência 
para a medição de pás de turbinas e inspeção 
NDT de peças de �ndição pequenas e 
médias. 
No “centro” deste poderoso equipamento 
encontra-se uma fonte microfocus de 450Kv, 
que proporciona resoluções e precisões supe-
riores.

O detetor de matriz linear curvada otimiza a captura de 
raios-X eliminando os fenómenos de dispersão que 
normalmente corrompem os raios-X 2D de pás e 
outras amostras metálicas.

O Rotating Target de 450 kV oferece as mesmas vantagens que um 
target rotativo: recolha de dados mais rápida ou uma maior qualidade 
de dados a uma potência contínua. 

MAIOR RENDIMENTO E MAIOR QUALIDADE DE 
DADOS COM ROTATING TARGET 450KV

A nova fonte de Rotating Taget de 450 kV, permite ao 
utilizador aproveitar ao máximo este sistema XT H 450. Para 
um Spot Size e uma potência determinada, os dados 
podem-se recolher, normalmente, entre 3 e 5 vezes mais 
rápido, permitindo ao utilizador um maior rendimento. 
Definitivamente, para uma potência e um tempo de 
medição determinados, a resolução disponível será maior e, 
portanto, a qualidade de dados será melhorada. 
O Rotating Target 450kV também oferece 450W contínuos 
sem existir limite de tempo de digitalização.

Imagens de raios-X e cortes CT de uma pá de uma turbina aeroespacial 
de um só cristal, geradas por um detetor de matriz de díodo Linear 
Curvo (CLDA) 

Radiografia do bloco �ndido de 
um motor

CARACTERÍSTICAS

- Fonte única de microfocus de 450Kv de tubo aberto
- Fonte de Rotating Target disponível (opcional)
- Diferentes opções de detetores 
- Detetor de painel plano Varex (XT H 450 3D)
- Detetor de matriz linear curvada (XT 450 2D)
- Combinação de painel plano e detetor CLDA 
- Medição do volume até 600mm diâmetro e 600mm de 
altura 
- Manipulador de plataforma rotativa de 5 eixos totalmente 
programável
- Aplicação para a inspeção automática de OK/NOK de pás 
de turbina. 

APLICAÇÕES 

- Análise detalhada da espessura e da estrutura interna das 
pás da turbina
- Inspeção automática do OK/NOK das pás ou outros 
componentes
- Inspeção de peças de alta densidade (por exemplo, peças 
metálicas, �ndição) com necessidade de precisão 
  de micras
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Configurações Ilimitadas para um CT 
de Precisão 

Os sistemas configuráveis de raios-X/CT da Nikon Metrology, oferecem uma inspeção de grande 
volume, múltiplos detetores, que se podem configurar à medida, permitindo uma grande varie-
dade de aplicações. Os sistemas modulares CT microfocus da Nikon Metrology podem integrar-
-se em cabines modulares ou bunkers já existentes para atualizar as instalações de sistemas anti-
gos.

O núcleo destes sistemas configuráveis passa pela fonte microfocus de fabrico Nikon até 450Kv. O tamanho do Spot 
Size destas fontes microfocus é de uma magnitude mais pequena em comparação com as fontes de minifocus, 
originando uma maior precisão e resolução. 

SISTEMAS DE TOMOGRAFIA DE ELEVADA 
PRECISÃO

Os objetos mais densos e difíceis de manusear são 
perfeitos para o sistema de digitalização C2. 
Configurável com fontes duplas, painéis com posi-
ções múltiplas, este sistema pode digitalizar com 
precisão amostras até aos 150Kg. O C2 oferece uma 
solução de inspeção inigualável, através da fonte de 
raios-X vertical sincronizada com o movimento do 
painel. O sistema oferece uma precisão perfeita 
graças à sua base de granito de 4.3 metros de com-
primento, que se pode configurar com um detetor 
de painel plano e com a matriz de díodo lineares 
curvados (CLDA) da Nikon Metrology para reduzir a 
dispersão e melhorar drasticamente a definição da 
imagem. 

CT DE PRECISÃO 

A M2 redefine completamente a tomografia indus-
trial. Configurável com fontes duplas, detetores 
duplos e múltiplas posições de painel, este sistema 
pode analisar com precisão objetos de todas as 
formas e tamanhos. 
A M2 está equipada com um manipulador vertical, 
um prato giratório inclinável e com uma plataforma 
de amostra apoiada em ambas as extremidades para 
um posicionamento ideal e preciso.

Os objetos mais densos e difíceis de manusear são 

Configurável com fontes duplas, painéis com posi
ções múltiplas, este sistema pode digitalizar com 
precisão amostras até aos 150Kg. O C2 oferece uma 
solução de inspeção inigualável, através da fonte de 
raios-X vertical sincronizada com o movimento do 
painel. O sistema oferece uma precisão perfeita 
graças à sua base de granito de 4.3 metros de com
primento, que se pode configurar com um detetor 
de painel plano e com a matriz de díodo lineares 
curvados (CLDA) da Nikon Metrology para reduzir a 
dispersão e melhorar drasticamente a definição da 



Automatização CT da Nikon Pronto 
Para a Produção 

A inspeção por lotes permite a automatização de múltiplas 
digitalizações com manipulação manual de peças.

A inspeção semi-automatizada permite a automatização de 
todas as tarefas com carregamento de peças múltiplas.

BENEFÍCIOS
- Não é requerido conhecimento em programação 
- O Inspect-X carrega os programas de análise e relatórios 
  personalizados
- O utilizador é livre de realizar tarefas paralelas como a 
  preparação das amostras

BENEFÍCIOS
- Interface de utilizador (IU) personalizada e simplificada 
  da guia ao utilizador através do processo completo
- Identificação das peças mediante um leitor de códigos 
  de barras QR
- Integração com a base de dados da produção
- Processo repetível e automático 

BENEFÍCIOS
- Integração com sistemas de robôs e transportadores 
- Melhoria no controlo da qualidade 
- Aumento da eficiência 
- Traçabilidade completa
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Um desafio importante para os fabricantes, passa pelo aumento da qualidade dos produtos, que 
se pode conseguir mediante a inspeção de 100% das peças. Os recentes avanços nos rotating 
target de alta resolução e alto fluxo para fontes de Raios-X, aliado à fácil automação dos parâme-
tros de digitalização e das técnicas de análise, permitem digitalizar, reconstruir e avaliar as amos-
tras em menos de dois minutos. Isto abre a porta a uma ampla gama de aplicações de inspeção, 
que vão desde a simples inspeção de OK/NOK, até à inspeção automatizada com retroalimenta-
ção ao processo de produção.

INSPEÇÃO CT POR LOTES

Como standard, o Inspect-X permite guardar perfis com 
parâmetros de digitalização e reconstrução, assegurando 
a repetibilidade de todo o processo de CT. 

A automatização em linha permite a integração total da 
inspeção CT na sua linha de produção.

INSPEÇÃO POR CT SEMIAUTOMÁTICA 

Nos sistemas semiautomatizados de inspeção por CT, 
colocar a peça ou um porta amostras com várias peças é 
a única operação manual, todo o restante processo de 
digitalização e o processo de análise de características 
está completamente automatizado. 

INSPEÇÃO CT EM LINHA 

O sistema CT em linha, é uma solução de inspeção a 
100% para meios de produção automatizados em que é 
necessário inspecionar peças críticas com geometrias 
internas complexas. 
Os robôs, carregam/descarregam as amostras nos trans-
portadores e colocam as peças num sistema de CT 
através de uma porta automatizada. 
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Sistemas de Controlo de Qualidade 
Versátil e Fácil de Usar 

CARACTERÍSTICAS
- Fonte microfocus patenteada de 20-130kV com reconhecimento 
  de características de 2μm
- Área de medição de 406x406mm 
- Ângulo de inclinação do manipulador de 72°, permitindo uma 
  visão oblíqua para uma fácil inspeção das características internas
- Uma porta com dobradiças que proporciona um fácil acesso à 
  área de inspeção
- Os componentes de desgaste são de fácil acesso 

BENEFÍCIOS
- Análise em tempo real com navegação intuitiva com joystick
- Manutenção de baixo custo com tecnologia de tubo aberto
- Sistema seguro que não requer precauções especiais 
- Tamanho reduzido e baixo peso para uma fácil instalação 
- Opção CT disponível

APLICAÇÕES 
- Componentes eletrónicos e elétricos
      - Ligações partidas, bolas de soldadura despegadas, curvatura 
        de ligações, porosidades, BGA, etc…
- PCBs com e sem dados
      - Visualizar defeitos de montagem em superfície, ou seja, 
        dispositivos desalinhados, porosidade de juntas de soldadura 
        e ligações
      - Inspeção detalhada de vias, revestimento de �ros 
        passantes e alinhamento de múltiplas camadas
      - Wafer-level chip scale package (WLCSP)
      - Inspeção de BGA e CSP
      - Inspeção de soldadura sem chumbo 
- Sistemas micro-electro-mecânicos (MEMS, MOEMS)
- Cabos, conectores, plásticos e muito mais

Fácil acesso à área de inspeção

A XT V 130C é um sistema de inspeção de 
semicondutores e componentes eletrónicos 
altamente flexível e rentável. O sistema conta 
com uma fonte fabricada pela Nikon Metrolo-
gy de 130kV/10W com um desenho de tubo 
aberto, reconhecido a nível mundial, incorpo-
rando um gerador e uma cadeia de imagens 
de alta resolução.

Estes sistemas podem ser configurados segundo a 
necessidade da aplicação, com uma fonte mais poten-
te, bandeja das amostras giratória, software de inspe-
ção automático e com a capacidade para agregar a 
tecnologia de CT.

Ângulos de inclinação de até 72° oferecem flexibili-
dade suficiente para detetar rapidamente problemas 
de conectividade

A magnífica ampliação da imagem permite aos 
utilizadores ampliar qualquer item específico de 
interesse.
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Sistemas de Inspeção de Raios-X de 
Primeira Classe 

As ligações dos componentes das placas de circuito 
impresso compactas e densamente povoadas que exis-
tem, estão ocultas por outros componentes, isto faz com 
que os Raios-X sejam a única solução de inspeção viável. 
Com reconhecimento de características menores a 1µm, 
o XT V 160 é aplicável a uma ampla gama de indústrias, 
desde a montagem do PCB, BGA, desenho de chips, 
dispositivos médicos, fabricação de componentes para 
automação, aeroespacial, produtos de consumo e muito 
mais.

Em termos de inspeção automatizada, as amostras podem ser inspe-
cionadas com maior rendimento. Em modo manual, o software 
intuitivo e a manipulação de amostras em alta precisão, permitem 
aos operadores visualizar e avaliar os defeitos/deficiências internas 
mais pequenas. 

Qualquer combinação de rotação, 
inclinação e ampliação, a zona de 
interesse bloqueia-se de forma 
consistente no centro de campo 
de visão. 

CARACTERÍSTICAS
- Fonte patenteada de 160kV com reconhecimento de características menores que   
uma micra
- Visão de BGAs em ângulo oblíquo de mais de 90 graus 
- Captura rápida de dados e imagens de alta qualidade 
- Bandeja grande, para carregar várias amostras em simultâneo 
- Macros personalizáveis automatizam o fluxo de trabalho de medição 
- Estação de validação remota disponível 

BENEFÍCIOS
- Fonte de Raios-X microfocus Nikon Xi patenteada com desenho de tubo aberto e   
ciclo de vida ilimitado, que evita substituições dispendiosas comparando com a tecno-
logia de tubo fechado
- Detetores de painel plano de silício amorfo de 16 bits, para a melhor qualidade de 
imagem na sua classe
- Integração perfeita entre radiografia, tomografia e laminografia num só sistema 
- Imagem verdadeiramente concêntrica – o componente, permanece à vista com    
qualquer combinação de inclinação, rotação e ampliação 
- Energia máxima de 160kV potência máxima de 20W, amplificação geométrica  
superior a 2000x, amplificação do sistema até 36,000x e capacidade de reconhecimen-
to de defeitos de 0,5um. Os sistemas de inspeção XT V integram tamanhos de amostra 
até 711x762 mm (28x30”), um peso de 5kg (expansível até 12kg) e podem obter 
imagens até 56fps
- Motor de imagens C.Clear – o motor de imagens C.Clear, permite a melhoria  
automática das imagens em tempo real, para que todos os utilizadores obtenham   
uma qualidade de imagem superior 
- A série XT V está preparada para a indústria 4.0, com controlo total através de IPC   
(comunicação entre processos) para a integração perfeita em linha de produção.

APLICAÇÕES
- Análises de soldadura por Brazing
- Análise e conectividade BGA
- Cálculo de poros de soldadura 
- Medição e inspeção de �ros passantes 
- Medição de poros de uniões
- Análise de união de bolas 
- Análise de união de pontas 
- Análise micro BGA em chip
- Análise de pad- arrays
- Inspeção de laminados, sensores, interruptores e pequenos componentes eletrónicos



BRAÇOS DE MEDIÇÃO
PORTÁTIL

ModelMaker H120 MCAx S

Emparelhar o scanner a laser ModelMaker H120 com a gama mcAx S de 
braços MMC portáteis de precisão, proporciona uma liberdade inigualá-
vel para envestigar com precisão a qualidade de produção em todas as 
aplicações industriais com detalhes excecionais a alta velocidade direta-
mente em chão de fábrica.
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Digitalização 3D de 
Alta-Definição Ultrarrápida

Experiência de digitalização melhorada com 
ModelMaker H120

O laser scanner premium ModelMaker H120 de Nikon Metrology e o braço portátil de 7 eixos 
MCAx S estão na vanguarda. É uma solução de medição 3D, que permite acelerar o tempo de 
trabalho e agilizar o processo de fabricação.

A gama dos braços MCAx S integra 3 níveis de desempenho em 6 tamanhos diferentes, sendo 
também compatível com tripés e bases magnéticas para o uso em laboratórios de metrologia, 
em contexto industrial ou no exterior e sem limites nas peças de extrema precisão. Ao mesmo 
tempo que oferece alta velocidade de digitalização sem fios, oferece também versatilidade, ope-
rações simples e muito eficientes em qualquer ambiente. 

O scanner ModelMaker H120 inova com a sua ótica Nikon, um método de calibração avançado 
e uma otimização automática que ajusta cada um dos pontos da linha com a melhor intensidade 
sem reduzir a velocidade.
Garante alta produtividade e uma medição superior sem contacto de formas e superfícies geo-
métricas livres sem comprometer os pequenos detalhes, não tendo relevância o tamanho nem o 
material.

CARACTERÍSTICAS 

MODELMAKER H120
- Tecnologia laser azul 
- Lente Nikon ultra nítida
- Comprimento da linha do laser até 120 mm 
- Velocidade de fotograma extremamente rápida, mais de 
450Hz 
- Precisão do scanner até 7 μm (1σ)
- Precisão combinada do sistema de acordo a ISO 10360-8 
Anexo D com os braços MCAx S de 41 μm
- O rendimento do sensor melhorado (ESP4) permite medir 
materiais difíceis como fibra de carbono, cor preto brilhante, 
peças de várias cores e componentes que emitem reflexos.

BRAÇO ARTICULADO MCAx S
- Articulação de 7 eixos com rotação infinita e opções de 
palpação flexível 
- Disponível em comprimentos entre 2,0 a 4,5m e três níveis, 
de precisão (S, S+ e S++)
- Construção avançada: braços de fibra de carbono
- Robusto, mas leve e com durabilidade ilimitada
- Certificado ISO 10360-12
- Conetividade sem fios com várias opções e alimentação por 
bateria para o braço e scanner

APLICAÇÕES
- Inspeção completa da peça e comparação com o CAD
- Inspeção de características geométricas 
- Inspeção de gap & flush 
- Engenharia inversa 
- Deteção de problemas in situ 
- Útil para prototipagem rápida.  



SCANNER LASER 
PARA DIGITALIZAÇÃO PORTÁTIL
A Scantech oferece soluções de digitalização completas na realização 
de medições de alta precisão. As aplicações da Scantech são na indús-
tria automóvel, aeroespacial, aeronáutica, ferroviária, design mecâni-
co, decoração arquitetura, ensino, ciência, impressão 3D,etc... A 
Scantech tem soluções 3D adequadas ás suas necessidades de acordo 
com diferentes indústrias e exigências.

de medições de alta precisão. As aplicações da Scantech são na indús
tria automóvel, aeroespacial, aeronáutica, ferroviária, design mecâni
co, decoração arquitetura, ensino, ciência, impressão 3D,etc... A 
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3D AXE-B

O scanner 3D AXE-B17 utiliza tecnologia de medição óptica com um 
sistema de fotogrametria integrado, o AXE-B17 produz uma área de 
digitalização de elevadas dimensões e uma precisão de medição de 
qualidade metrológica. Livrando-se de limitações como tamanho, 
forma, material e complexidade do objeto, o AXE-B17 pode escolher 
livremente modos de trabalho de digitalização de velocidade sem igual 
e digitalização precisa de orifícios pro�ndos.

COLORIDO IREAL 2E

O scanner 3D colorido iReal 2E maximiza o desempenho em 
pro�ndidade, área de digitalização, reprodução de textura e 
captura de detalhes, especialmente projetado para objetos de 
grande e médio tamanho e digitalização 3D de corpos huma-
nos.

SIMSCAN

SIMSCAN, o único scanner 3D do tamanho de uma mão no 
mercado até agora, é uma inovação revolucionária da estrutura 
dos scanners 3D tradicionais e um produto revolucionário na 
indústria de metrologia óptica 3D

SISTEMA DE FOTOGRAMETRIA MSCAN L-15

O sistema de Fotogrametria MSCAN-L15 é projetado para 
entregar medições geométricas de alta precisão de peças de 
grande tamanho. Com uma ampla área de pro�ndidade de 
captação. O MSCAN-L15 tem uma precisão volumétrica de 
0,015 mm/m direcionado para projetos de grande precisão 
em peças de 2 m a 10 m.

O scanner 3D AXE-B17 utiliza tecnologia de medição óptica com um 
sistema de fotogrametria integrado, o AXE-B17 produz uma área de 
digitalização de elevadas dimensões e uma precisão de medição de 
qualidade metrológica. Livrando-se de limitações como tamanho, 
forma, material e complexidade do objeto, o AXE-B17 pode escolher 
livremente modos de trabalho de digitalização de velocidade sem igual 
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TrackScan-P Sistema de Medição Óptica 3D

O sistema 3D TrackScan-P adota a tecnologia de medição de rastreamento óptico inteligente e equipa-
mentos ópticos de alta qualidade. Ele realiza medições 3D dinâmicas de alta precisão sem targets. O 
TRACKSCAN-P é aplicado para controle de qualidade, desenvolvimento de produtos, engenharia inver-
sa etc.

AUTOSCAN 3D SYSTEM

O sistema de inspeção automatizado AUTOSCAN-T22 leva a velocidade de digitalização e inumeros 
processamentos de dados para o próximo nível. Com alta precisão e forte fiabilidade, o sistema 3d auto-
matizado simplifica muito o fluxo de trabalho e otimiza o ciclo de produção. Trabalhando com robô 
indústrial para uma inspeção inteligente de controlo de qualidade on-line, o AUTOSCAN-T22 não neces-
sita de qualquer intervenção humana e completa automaticamente a inspeção, evitando os erros cometi-
dos por fatores humanos e gerando relatórios de inspeção fáceis de entender. Com base em diferentes 
ambientes de trabalho, o AUTOSCAN-T22 pode ser equipado com vários dispositivos de digitalização 3D. 
Estas soluções 3D versáteis proporcionam uma solução para a medição 3D automatizada em peças de 
tamanho médio e grande.



Metrologia de Grande 
Dimensão 
APDIS LASER RADAR

CMM CHÃO DE FABRICA

A Nikon Metrology ajuda os clientes a alcançar qualidade 4.0 
com tecnologias para as linhas de produção.
Os produtos Laser Radar APDIS permitem medições rápidas e 
precisas de peças de maiores dimensões in situ ou na linha de 
produção. Com um sistema APDIS o cliente aumenta a qualida-
de, reduz a sucata e melhora o processo de fabrico.
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Automatizada Sem Contacto  

BENEFÍCIOS

Meça peças no local com alta precisão 
  - Portátil e apto para ambientes de produção (IP54) 
     com absoluta precisão.

Meça de forma segura sem preparação de peças 
  - Tecnologia laser sem contacto com um alcance até 
     50m

Meça continuamente com pouca ou nenhuma mão de obra 
  - Medições automatizadas, não requerem sondas nem 
     adaptadores, metrologias complexas

Meça mais e melhore a produtividade
  - Raio laser de precisão e medição rápida de �nções, 
     aumentada por uma opção de alta velocidade 
     melhorada para um alto rendimento de medição 

Meça as vibrações diretamente sem sensores: 
  Medição de vibrações superficiais baseadas em laser sem 
  contacto com uma versão melhorada até 2000 Hz

APLICAÇÕES

Automação 
 Montado no laboratório de metrologia ou contexto 
 industrial para componentes, BiW ou inspeções completas 
 de veículos.

Aeroespacial  
 Inspeção de motores;
 Inspeção do laminado da fibra de carbono. 

Espacial
 Inspeção de antenas parabólicas;
 Medição de matrizes de satélites;
 Inspeção dimensional de material altamente delicados.

Energia
 Inspeção de pás de aerogeradores;
 Alinhamentos e posicionamentos . 

Fabricação
 Controlo de processos em linha;
 Inspeção de chapa;
 Inspeção de peças forjadas;
 Etc.

O radar laser APDIS utiliza-se 
para a inspeção de grandes 
volumes e componentes que 
vão desde a porta de um carro 
a um avião completo, reduzindo 
os custos e melhorando o 
produto e qualidade do 
processo.

Os sistemas de laser radar são utilizados para a inspeção rápida, automatizada e sem contacto de 
objetos que vão desde componentes mais pequenos, como a porta de um automóvel até gran-
des estruturas, como aviões comerciais. São alcançados através de uma aplicação única de tecno-
logia de medição precisa baseada no laser sem contacto que supera as limitações dos sistemas 
monolíticos tradicionais. A capacidade de medir detalhes a grande distância, sem a necessidade 
de sondas manuais, alvos ou reparação da superfície significa que APDIS é ideal para tarefas de 
inspeção repetitivas, complexas e difíceis de alcançar, delicadas e trabalhosas, que abrangem 
uma vasta gama de aplicações de fabrico. O APDIS tanto é utilizado na indústria como em proje-
tos de investigação.
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M O APDIS em Fábrica Automóvel

BENEFÍCIOS

- Precisão absoluta em chão de fábrica
- Independente da precisão do robot
- Medições totalmente automatizadas
- Alta produtividade de medição
- Medições rápidas de peças e componentes
- Sem preparação de peças ou adaptadores
- Monitorização da qualidade em tempo real
- Flexibilidade de instalação
- Instalação em laboratório de metrologia ou contexto 
   industrial (IP54)
-  Separação evitando o contacto para a segurança das 
   peças 
- Medir em qualquer orientação para um acesso 
   otimizado

Características tais como pernos, porcas, ranhuras, chapas, etc. são inspecionados de forma automatizada com precisão.

Utilizando tecnologia baseada no laser sem contacto, o radar laser APDIS pode medir diretamen-
te caraterísticas comuns e complexas do sector automóvel sem a necessidade de preparação da 
superfície ou adaptadores, tornando-o ideal para medições automatizadas diretamente na linha 
de produção.

APDIS com um grande alcance e distância, permite realizar medições em todas as peças da 
carroçaria automóvel em coordenadas absolutas com a precisão de uma CMM. O controlo de 
precisão do feixe do laser cria macros de trabalho otimizadas para todas as �nções, o que permi-
te uma rápida aquisição de dados e altas velocidades de medição. 

O novo modelo APDIS MV430E "Enhanced" oferece o laser radar mais rápido até aos dias de hoje, aumentando 
ainda mais o rendimento e a produtividade das medições para aplicações automatizadas.

Na inspeção em linha de fabrico de carroçarias, em cada 
carroçaria, as características são inspecionadas no momento da 
produção quer numa montagem completa ou por amostragem 
de forma a assegurar que as características críticas sejam 
medidas.
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À medida que a inspeção das carroçarias avança para a qualidade 4.0, deve converter-se num 
processo de medição absoluto, totalmente automatizado e integrado na linha de produção. 

As inspeções tradicionais com as máquinas de medição por coordenadas (CMM), estão a ser substituídas por equipamentos 
tecnologicamente mais avançados, sem contacto e mais flexíveis, como os sistemas de radar laser que se podem integrar na linha 
de produção. Quanto mais se proporcionem dados de medição fiáveis, mais estritamente se poderá controlar a qualidade da 
produção. Isto é especialmente verdade nas linhas de produção automóvel, onde o aumento da qualidade do processo e das 
peças é efetivo nas fases de pré-série, arranque da produção, o que em último caso, conduz a um tempo de espera mais curto 
para um veículo novo.

Inspeção em lihna: o APDIS MV430E, proporciona 
medições de características mais rápidas que qualquer 
laser radar, o que permite a inspeção de características 
críticas diretamente na linha de produção.

Laboratório de metrologia: Ao utilizar o APDIS no 
laboratório de metrologia, em substituição de uma 
CMM tradicional, a instalação fora de linha de 
produção deixa de ser uma condicionante devido a 
medições mais rápidas que permitem uma deteção 
mais rápida do problema.

Inspeção de derivação: Ao retirar automaticamente a 
carroçaria de um automóvel da linha de produção, é 
possível realizar uma inspeção detalhada em muitos 
mais componentes dos que antes era possível. Depois 
da inspeção, o “corpo” é novamente inserido na linha 
de produção, para uma integração perfeita. 

Inspeção de componentes: A inspeção das peças na 
sua receção é �ndamental para evitar problemas de 
montagem em linha de produção. O laser radar APDIS, 
permite uma inspeção rápida e sem contacto das 
características e da superfície dos componentes desde 
as portas até aos lados da carroçaria, para ter um 
relatório de qualidade instantâneo sobre os compo-
nentes dos fornecedores externos.

O QUE GANHAM OS CLIENTES
Com a necessidade de ciclos de desenvolvimento de 
produtos mais curtos e flexíveis, os fabricantes de automó-
veis procuram continuamente reduzir o tempo e os custos 
mantendo a qualidade. Para a inspeção automóvel, o laser 
radar APDIS oferece as �ncionalidades ideais para satisfa-
zer a necessidade de medições flexíveis e absolutas direta-
mente em tempo real.
Para os fabricantes de automóveis, isto traduz-se em:

AJUSTES MAIS RÁPIDOS DA NOVA LINHA DE 
PRODUÇÃO OU TROCAS DE MODELO DOS VEÍCULOS:
O APDIS proporciona a qualidade de uma CMM, dados absolu-
tos em contexto industrial desde o primeiro dia. Isto, permite 
um aumento da produção num espaço de tempo mais reduzi-
do, devido aos dados de medição absolutos e precisos disponí-
veis para cada  elemento verificado na linha durante a verifica-
ção da pré-série.

CONTROLO DO PROCESSO MELHORADO:
O controlo da qualidade na linha de montagem, Body-in-White, 
proporcionado pelo laser radar APDIS, deteta anomalias no 
produto e no processo à medida que vão surgindo no processo 
de produção. Isto ajuda a controlar o processo de montagem de 
tal maneira, que os objetivos de tolerância dimensional são 
alcançados de maneira consistente. O resultado, não só é um 
melhor ajuste dos fechos, painéis de chapa, assentos e outros 
componentes na sequência posterior da montagem, o que 
significa menos trabalho, mas também um processo de produ-
ção que melhora continuamente. 

DADOS FUTUROS A TESTAR:
As medições em coordenadas absolutas encaixam no processo 
de fabricação digital, nas quais os grandes dados se utilizam 
como referência para comparar os dados ao longo do tempo e 
permitir uma melhor compreensão, tomada de decisões, 
automatização de processos e acelerar o desenvolvimento de 
produtos �turos. 



DYNAMIC 

9D LADAR
O LADAR 9D da API (Laser Detection And Ranging) faz a aquisição de elementos geometricos de superfícies e 
dimensionais. Incorpora uma tecnologia inovadora que revoluciona a medição na produção automatizada. O 
LADAR 9D patenteado oferece um sistema de medição sem contato baseado em interferometria, que incorpora a 
tecnologia de Interferometria de Digitalização de Frequência Óptica (OFCI). A tecnologia OFCI da API utiliza uma 
digitalização rápida a laser de 20 kHz para gerar um amplo espectro de interferência ótica. O sinal de interferência 
detetado, usando o método de detecção de série temporal, produz uma sensibilidade 100 vezes maior do que o 
método de detecção de fase.



Dynamic 9D LADAR
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TECNOLOGIA "GAME-CHANGING" 9D LADAR

O LADAR 9D DYNAMIC utiliza a tecnologia de Interferometria de Digitalização de Frequência Óptica (OFCI) da API 
, desenvolvida ao longo de um período de 15 anos, com grandes subcomponentes projetados para um máximo 
desempenho e rentabilidade. O LADAR 9D fornece uma resolução de mícron, eliminando problemas associados à 
refletividade da superfície, velocidades de aquisição de dados lentas, precisões limitadas, ângulos incidentes restriti-
vos e susceptibilidade ao ruído do ambiente de produção.

• O 9D LADAR faz a aquisição de elementos geometricos, dimensionais e de superfície para todas as indústrias 
de fabricação, incluindo, mas não limitado a: automotiva, aeroespacial, construção naval, energia, transporte, 
máquinas-ferramenta, robótica e construção. 

• O 9D LADAR supera as soluções tradicionais de medição de coordenadas de grande volume (MMC) offline, 
inspeção em linha e próxima da linha utilizando radares a laser convencionais, linhas de laser óticas e sistemas 
de digitalização de luz estruturada. 

• Os sistemas 9D LADAR processam dados medidos a uma taxa impressionante de 20.000 pontos por segundo 
e com velocidades de digitalização de 0,2 segundos/cm2. 

• A ampla faixa dinâmica do 9D LADAR é insensível à reflexividade das peças medidas, pode medir materiais 
translúcidos e é capaz de medir entidades da peça com um ângulo de incidência de até 85 graus. 

• A digitalização de alta densidade fornece até 50 linhas/segundo, com um espaçamento de linha de 0,1 mm. O 
sistema de referência de escala embutido do 9D LADAR oferece precisões 2D e 3D incomparáveis de 6 μm/m, 
fornecendo precisões comparáveis aos MMCs de grande volume.

• O design compacto do 9D LADAR, pesando apenas 10,4 kg, incorpora um controlador integrado com comuni-
cação Ethernet, permitindo uma integração perfeita com MMCs de portico ou robôs industriais de 6 eixos, 
incluindo configurações montadas em guias de 7 eixos.
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MEDIÇÕES PORTÁTEIS AUTOMATIZADAS

O tamanho compacto e o design leve do 9D LADAR 
da API permitem que o equipamento seja levado 
diretamente para os locais de fabricação, permitindo 
que a medição automatizada seja realizada rapida-
mente e com o mínimo de tempo de configuração. O 
erro de medição utilizando dispositivos de medição 
táteis e ópticos operados manualmente é minimizado 
com a execução de todas as medições de forma 
automática. Os softwares de metrologia existentes 
podem ser utilizados para gerar relatórios de dados, 
minimizando a curva de aprendizagem e garantindo a 
integração perfeita nas práticas de medição e análise 
de dados existentes.

MEDIÇÕES ROBÓTICAS 
AUTOMATIZADAS DA PRÓXIMA GERAÇÃO

A tecnologia Non-contact Laser Radar provou a sua capacidade de medir componentes de automóveis, incluindo o 
‘Body-in-White’, substitutindo as medições MMC adjacentes às linhas de produção, fornecendo medidas externas 
e internas das regiões do corpo do veículo. O scanner de alta velocidade automatizado de precisão 9D LADAR 
fornece tanto a coleção de dados em nuvem de pontos de superfície como dados dimensionais de "gap and flush". 
Os sistemas Laser Radar, embora ofereçam vantagens em relação às medições MMC, eram demasiado lentos para 
acompanhar a produção, usado apenas para medição de auditoria. A velocidade e a taxa de coleta de dados 
aprimoradas do 9D LADAR aumentam drasticamente a oportunidade de acompanhar a produção. Os sistemas 
podem ser instalados em linha ou próximo à linha. O novo API 9D LADAR oferece a solução de medição a laser mais 
rápida de sempre, aumentando substancialmente a medição e a produtividade em todas as aplicações automoti-
vas.



M
et

ro
lo

gi
a 

de
 G

ra
nd

e 
D

im
en

sã
o

Até hoje, a inspeção “in-line” das carroçarias de veículos era realizada por uma matriz fixa de sensores de digitaliza-
ção de linha a laser, direcionados para características específicas consideradas críticas para as operações, fornecen-
do o controlo do processo em vez de dados específicos de inspeção de peças. A alta velocidade de digitalização e 
a versatilidade do 9D LADAR permitem uma mudança de paradigma na inspeção “in-line”, fornecendo uma 
solução de medição totalmente programável para ser instalada, entregando tanto uma inspeção completa de cada 
carroçaria individual (incluindo medições críticas de folgas e alinhamento), juntamente com dados gerais de contro-
lo de processo, fornecendo um controlo adaptativo da qualidade 4.0 das operações.

MULTI-LADAR - INSPEÇÃO “BIW IN-LINE”

"O API DYNAMIC 9D LADAR É A FERRAMEN-
TA DE MEDIÇÃO AUTOMATIZADA MAIS 
RÁPIDA DE SEMPRE, AUMENTANDO SUBS-
TANCIALMENTE A CAPACIDADE DE MEDI-
ÇÃO E A PRODUTIVIDADE PARA TODAS AS 
APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS."

MEDIÇÃO MMC AUTOMATIZADA

A medição automatizada por MMC (Máquina de Medição por 
Coordenadas) continua a ser um pilar das organizações de 
fabricação devido à sua precisão de referência. Normalmente, 
os MMCs são isolados do chão de fábrica devido à sua incapaci-
dade de acompanhar o ritmo de produção e são usados apenas 
para tarefas de inspeção de auditoria. O LADAR 9D pode ser 
integrado com uma MMC de grande volume de pórtico ou 
ponte, ou pode ser adaptado para converter um MMC tátil 
existente em uma solução ótica de alta velocidade, eliminando 
a programação complexa da MMC e reduzindo em 10 vezes o 
tempo de ciclo de medição da MMC.



RADIAN
LASER TRACKER 3D
A gama RADIAN laser tracker oferecem uma solução de 
medição de coordenadas altamente flexível e portátil com 
aplicação em todas as indústrias como a aeroespacial, automó-
vel, energética, maquinaria pesada, equipamentos agrícolas, 
militares e defesa, automação e ferramentas.



Uma Abordagem na Automatização 
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BENEFÍCIOS

Portátil e flexível
Com um peso inferior a 11Kg, o RADIAN CORE & PLUS, 
cabe numa pequena mala de transporte 

Controlador integrado 
O controlador integrado e a operabilidade do sistema sem  
a necessidade de cabos, permitem uma medição em 
espaços apertados e sem riscos nos movimentos de recolo-
cação.

Operabilidade sem fios
O sistema Onboard wireless, reduz tempos de preparação e 
permite um fácil manuseamento.

Capacidade da bateria 
A bateria integrada no Tracker, proporciona 8 horas de 
�ncionamento, extensível a 8 horas com o uso de uma 
segunda bateria externa.

Nivelamento virtual 
Sistema de nivelamento de alta precisão interno capaz de 
estabilizar o sistema de coordenadas gravítico com apenas 
1 click.

Função de autolook 
Restabelece automaticamente a ligação do feixe do laser, 
quando interrompida, num campo de visão até 30º.

Compensação ambiental 
Sistema meteorológico integrado garante a precisão do 
tracker compensando as variações de temperatura, pressão 
e humidade. 

Proteção contra poeiras e água
A IEC 60529 certifica a proteção do equipamento contra 
poeiras e outros contaminantes, permitindo medições em 
ambientes hostis.

Funcionalidade alargada do Tracker
Uma vasta gama de sondas manuais e automáticas, 
aumentam a capacidade de medição tátil, digitalização 
laser e as capacidades 6DOF. 

Garantia e suporte extra
À garantia standard de um ano acresce um ano extra. 
Suporte técnico local.

APLICAÇÕES

- Alinhamentos 
- Calibrações 
- Medições de peças 
- Gabaris, sistemas de fixação e ferramentas de inspeção 
- Engenharia inversa 
- Robótica
- Controlo adaptativo

Os lasers trackers da API apresentam um desenho mecânico de corpo único, 
onde os motores, os encoders e o laser se montam no mesmo conjunto. 
Esta tecnologia minimiza o erro dos desvios segundo o princípio de Abbe.

Os principais componentes eletrónicos integrados no desenho mecânico do 
corpo único, permitem a distribuição do calor durante o período de aqueci-
mento em ambientes com grandes variações de temperatura, através do 
sistema Air-Over-Cooling.  

As outras marcas de laser trackers, criam fontes de calor desequilibradas e exigem um maior 
tempo para atingir a estabilidade térmica.

A �nção standard iVision autolock, permite a recaptura rápida do laser perdido e oferece a facili-
dade de uso para medições de difícil acesso. O laser API apresenta uma tecnologia sem fios inte-
grada wi-fi, facilitando a comunicação com o software sem ter a necessidade de uma ligação por 
cabos.

Apenas os lasers trackers API dispõem de uma bateria integrada com recarregamento automáti-
co, quando se conecta o equipamento à corrente elétrica. O sistema também tem disponível 
uma bateria externa podendo durar até 8 horas de trabalho. No uso das duas baterias o sistema 
tem capacidade para a execução de trabalhos que totalizam 16 horas.



Radian e Acessórios  

PRO
SMR

vProbe

iScan3D

Active Target

SmartTrack Sensor

PLUS CORERADIAN ACCESORIOS
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* Só com SMR

SMR

Os Refletores Montados Esfericamente (SMR) da API são resistentes a 
danos e são produzidos com um elemento ótico único, eliminando riscos 
de estragos, separação ou rutura do painel de vidro, sendo capazes de loca-
lizar a mais de 80m com precisão de centralização ótica de até ± 2,5 micras, 
oferecendo medições com elevada precisão.

vPROBE

A vProbe™ portátil, leve, sem fios e com ponta de fácil aderência permite 
que o Laser Tracker execute �nções alargadas de medição de coordena-
das, medindo características complexas ou características da peça que se 
encontrem fora dos limites de configuração, fornecendo medições rápidas, 
precisas e com mais versatilidade do que com uma CMM de braço portátil 
sendo inerentemente mais adequada para peças maiores. Com a possibili-
dade de acopolar a sonda de contato na vertical ou na horizontal com reco-
nhecimento automático por RFID, o sistema identifica a sonda colocada 
sem necessidade de recalibração. Esta configuração permite medições rápi-
das e convenientes, seja dentro, atrás ou por baixo da peça. A digitalização 
por contato dinâmico fornece um feedback de coordenadas instantâneas. 
A vProbe™ tem integrada uma bateria com uma autonomia de 6 horas. 
Compatível com extensões até 500mm. 
A vProbe™ vem de série com RADIAN Plus.

iScan 3D

O iScan3D, é um scanner manual altamente preciso e compacto. 
Integrado nos Laser Trackers Radian Plus e Pro, os lasers de luz azul cruza-
dos (Dual Stylus-mounting locations) do iScan3D, tem a capacidade de 
digitalizar em qualquer direção. 
Permitem fornecer medições de forma flexível e com resultados precisos de 
zonas de acesso limitado. O iScan3D, permite a digitalização de uma vasta 
variedade de texturas em superfícies, incluindo zonas de elevado brilho e 
contraste. Providencia também uma capacidade única para realizar medi-
ções de pontos de difícil acesso.



SISTEMAS DE 
MEDIÇÃO POR 
VÍDEO  
Os instrumentos de metrologia de 
precisão garantem a máxima qualida-
de em toda a produção. Baseados na 
qualidade ótica da Nikon, os sistemas 
de medição por vídeo, estabelecem 
novos standards  para medir peças de 
trabalho mais pequenas. 
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Sistemas de Medição por Vídeo 
CNC Multisensor

CARACTERÍSTICAS

- Equipamento que ocupa menos espaço, 
  com apenas um peso de 72 Kg (VMA-2520).
- Vários volumes de medição:
   - Alcance XY de 250 x 200 mm e alcance 
     Z de 200 mm (VMA-2520)
   - Alcance XY de 450 x 400 mm e alcance 
     Z de 200 mm (VMA-4540)
   - Alcance XY de 650 x 550 mm e alcance 
     Z de 200 mm (VMA-6555)
- Software sofisticado VMA AutoMeasure 
- Foco Automático do laser de alta velocidade 
  e alta precisão (opcional). 
- Preparado para multisensores: visão (como 
  standard), laser e sonda de contacto.

BENEFÍCIOS

- Alta precisão através de três sistemas 
  de iluminação LED dedicados e o uso 
  de materiais de alumínio na construção 
  do equipamento. 
- Os ciclos de medição rápidos aumentam 
  o rendimento da inspeção. 
- A nova ótica de zoom, faz com que a 
  medição da peça 3D seja mais exata, 
  precisa e mais simples para o operador. 
- Algoritmos avançados de processamento 
  de imagens e capacidade de busca 
  inteligente. 

APLICAÇÕES

- Peças mecânicas (exemplo: 
  peças de metal e de moldes 
  de injeção)
- Dispositivos eletrónicos
- Componentes transparentes
- Peças �ágeis e maleáveis

iNEXIV VMA-4540

iNEXIV VMA- 6555 iNEXIV- 4540iNEXIV VMA-2520

Os sistemas de medição por vídeo CNC NEXIV, inspecionam automaticamente as dimensões de 
uma grande variedade de componentes, desde conjuntos de alta precisão, peças eletrónicas, 
etc., através da medição ótica e tecnologias de processamento de imagens. Ao detetar com 
precisão as zonas limites e entidades geométricas da amostra. Utilizando as imagens da câmara 
CCD e com processamento dos dados, é possível a medição de uma amostra completa. 

Começando com a VMA-2520, como um sistema de medição multi-
sensor leve e compacto, para uma rápida medição de componentes, 
completamente automática e de alta precisão. 
É adequada para uma ampla variedade de tarefas de medição indus-
trial, aplicações de inspeção e controlo de qualidade. A iNEXIV está 
concebida para medir peças utilizando o modelo 3D para programar. 
Está equipada com sonda por contato, possui o último software de 
processamento de imagens, incorpora um excelente sistema de zoom 
ótico Nikon 10x e laser de foco automático mediante a opção de 
triangulação. 

A VMA-4540, oferece um maior alcance de medição, o que permite a 
inspeção de peças mecânicas e eletrónicas maiores e mais espessas. 
A VMA-4540 também proporciona uma capacidade de medição com 
sonda de contacto. O modelo VMA-6555 com uma mesa de maior 
dimensão é adequada para amostras de maior tamanho (até 650 x 550 
x 200 mm) podendo-se configurar uma medição em série de várias 
peças quando se colocam ao mesmo tempo. 

Campo de visão  amplo 
e imagens nítidas e 
claras
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Os Últimos Avanços em 
Tecnologia nas NEXIV

CARACTERÍSTICAS

- Alta precisão dentro do campo de visão (FOV). 

- O rendimento foi melhorado ao realizar 
  movimentos de curta distância mais rápidos, 
  o que contribui para a redução do tempo de 
  medição (VMZ-S).

- O autofocus do laser (no eixo z), foi desenhado 
  para detetar com facilidade até as superfícies de 
  materiais transparentes finos. 

- Seis níveis de zoom ótico disponíveis.
  
- Sistema de iluminação de anel de luz de 8 setores 
  com três ângulos de incidência para controlar o 
  contraste de imagem.

- Precisão de medição melhorada com a tecnologia 
  do encoder linear de alta resolução.

- Disponível em diferentes tamanhos de trabalho 
  VMZ-S3020, VMZ-S4540 e VMZ-S6555.

- A interface do utilizador de software otimizada, 
  permite a cada utilizador operar o sistema e criar 
  programas de medição automatizados através de 
  uma variedade de ferramentas dísponiveis.

O novo autofocus do laser, está desenhado para 
detetar superfícies de materiais finos e transparentes, 
deteta as superfícies superiores e inferiores.

Foi desenhado um novo sistema de anel de luz de 8 setores com três ângulos de 
incidência para uma capacidade de captura de limites ainda melhor. 

37º WD:50 mm 55º WD:36 mm 78º WD:10 mm

Ângulo de Baixa Incidência / Longo WD              Ângulo de Elevada Incidência / Curto WD

As medições precisas de produtos tecnologicamente avançados 
por exemplo de semicondutores e eletrónica de componentes automóvel, com o desenvolvi-
mento da tecnologia de processamento de imagens de alta velocidade para grandes produções, 
converteu-se numa necessidade de inspeção standard. 
Estes sistemas NEXIV, de última geração, têm como objetivo a medição mais rápida e precisa das 
dimensões e formas dos componentes, inclusive de componentes eletrónicos e peças mecânicas 
com multicamadas de alta densidade. 

MEDIÇÕES ALTAMENTE PRECISAS E RÁPIDAS 
A tecnologia de encoders linear desenvolvida internamente 
pela Nikon, alcança um maior nível de precisão nas medições. 
Os avanços na tecnologia de transferência de imagens e 
trocas de fontes de iluminação reduziram significativamente 
o tempo total de medição. 

FLEXIBILIDADE DE MEDIÇÃO 
Um terceiro ângulo de iluminação em anel, permite a 
deteção avançada dos limites, enquanto os progressos no 
autofocus do laser através da lente (TTL) fortaleceram a capa-
cidade do sistema de medir inclusive componentes transpa-
rentes.

OPERACIONALIDADE AVANÇADA
A eficiência foi melhorada ao reduzir o número de passos 
necessários para criar o programa de medição, desenvolvido 
um painel de apoio para uma compreensão mais fácil por 
parte do operador.  

SISTEMA COM UM ANEL DE LUZ COM 8 SETORES E 
COM 3 ÂNGULOS DE INCIDÊNCIA 
A iluminação episcópica, diascópica e de anel, utilizam luz 
LED branca de alta luminosidade e proporcionam uma 
excelente estabilidade de contraste e uma longa vida útil da 
fonte de luz. 
O Ring Light System, com os seus três ângulos está desenha-
do para uma captura de limites correta e uma alta fiabilidade 
nos ciclos de medição repetidos. 
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NEXIV VMZ-H3030
É o modelo da série NEXIV com maior precisão, desempenho e facilidade de utilização. Este 
modelo tem incorporado um anel de luz com três ângulos de incidência, reguláveis de modo 
independente, que por sua vez a sua utilização faz aumentar o contraste e delimitar melhor as 
zonas de medição. O sistema de iluminação é um LED de alta durabilidade.

NEXIV VMZ- H3030 

Disponíveis 5 tipos de sistemas de zoom ótico para cobrir diferentes 
requisitos de campo de visão e resolução.

Uma medição altamente precisa e de alta velocidade é possibilitada pelo 
foco automático a laser através da lente, que é capaz de detetar em alta 
velocidade 1.000 pontos por segundo.

Contornos e entidades mais complicadas de detetar, podem ser facilmente 
medidos usando as opções de iluminação exclusivas da Nikon.

Uma medição mais precisa pode ser alcançada apesar da variação do 
posicionamento do componente.

O VMZ-H3030 tem uma área de medição de 300x300x150 mm (X,Y,Z) 
junto com uma gama de óptica de alta qualidade, completa com um laser 
de digitalização TTL (através da lente) como padrão. O sistema foi projetado 
para fornecer o máximo em medição de alta precisão.

BENEFÍCIOS

-5 tipos de zoom ótico. 
-Anel de 8 segmentos com três 
ângulos de incidência.
-Maior precisão de medição.
-Capacidade e desempenho avançadas.

APLICAÇÕES

-Peças Mecânicas.
-PCBs.
-Moldes.
-Componentes Eletrónicos.
-Substrato de alta densidade.
-Wafer.



S.
 d

e 
M

ed
iç

ão
 p

or
 V

íd
eo

 | 
N

EX
IV

 V
M

Z-
K

 S
ER

IE
S

Medições 3D Usando 
Imagens Confocais 

CARACTERÍSTICAS

- Medições simultâneas de altura em áreas amplas 
  com desenho ótico confocal patenteado pela Nikon
- Medição 2D com ótica de zoom de 15:1
- Totalmente compatível com tarefas de medição de 
  wafers de 300 mm
- Disponível em diferentes tamanhos: 
  VMZ-K3040 e VMZ-K6555.

APLICAÇÕES 

- Inspeção de soldadura em componentes eletrónicos 
- Inspeção de wafers
- Verificação de gravações laser em wafers
- Componentes óticos precisos (microlentes, lentes de contacto).
- Sistemas micro-electro-mecânicos (MEMS).
- Comprovação da montagem e da posição da união de cabos. 

Imagem de campo claro (relieve) Imagem confocal Imagem de contorno 3D

Imagem EDF2

3

4

1

1 2
3

4

Imagens 
reconstruidas

Incorpora uma ótica confocal avançada para uma avaliação rápida e precisa de geometrias tridimensionais microscó-
picas e ainda uma ótica com uma relação de zoom de 15:1. A imagem confocal em tempo real proporciona uma 
vista excecional da superfície da amostra com maior pro�ndidade de focagem para o operador e para os algoritmos 
de medição do sistema. Permite realizar medições 2D e de altura no mesmo campo de visão. 
O sistema da Nikon Confocal pode utilizar-se perfeitamente para a inspeção de estruturas altamente complexas 
como alturas de soldadura de semicondutores wafers e gravações a laser a wafers.

A série confocal NEXIV, demonstra um inovador 
sistema de medição de vídeo multi�ncional que 
se desenvolveu a partir da solidez da experiência e 
das tecnologias líderes em opto-mecatrónica da 
Nikon. 

As imagens confocais capturadas por 
digitalização em Z reconstroem-se em 
tempo real em mapas de contorno 3D e 
imagens EDF (pro�ndidade de focagem 
alargada).
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Informação Geral da Solução de 
Software

PACOTE DE SOFTWARE NIKON NIS ELEMENTS

FERRAMENTAS DE CONTROLO INTEGRAL DE DISPOSITIVOS E ANÁLISE DE 
IMAGEM, VISUALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO PARA MICROSCOPIA 
A aplicação NIS-Elements, revoluciona as atividades de software de imagens para 
microscopia ao combinar �nções de inteligência automatizadas para microscópios, 
câmaras, componentes e periféricos com potentes ferramentas de análise, visualização 
e armazenamento. A sua interface intuitiva simplifica o fluxo de trabalho e acelera os 
tempos de aquisição de imagens ao mesmo tempo que proporciona uma gama 
completa e versátil de �nções, como a união de imagens, recontagem de objetos, vistas 
de secções de área e volume e a sua quantificação. 

AUTO MEASURE PARA NEXIV

SOFTWARE FÁCIL DE USAR QUE TORNA SIMPLES A MEDIÇÃO E 
AUTOMATIZAÇÃO DE METROLOGIA POR VÍDEO
Auto Measure dispõe de um menu de assistente intuitivo, GUI personalizável e modo 
engenheiro/operador integrando vários idiomas para proporcionar uma solução 
completamente �ncional para os requisitos industriais atuais. O software Auto Measure 
é compatível com os sistemas de medição por vídeo iNEXIV VMA e NEXIV VMZ-R. 

AUTOMEASURE EYES (iNEXIV)

O pacote Auto Measure Eyes apresenta um modus operandi  fácil para o utilizador, com 
programas de medição que se podem criar e armazenar com apenas um clique do rato. 
Também conta com �nções de relatórios integrais para obter e registar dados comple-
tamente capturados para interpretar e apresentar uma visão completa da qualidade do 
produto. 

SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE DADOS SÉRIE E-MAX 
(Instrumentos de medição)

MEDIÇÃO DO CAMPO DE VISÃO (FOV) COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS 
O software da série E-MAX oferece um processamento de imagens de última geração 
que admite medições de uso geral, para uma ampla gama de instrumentos de medição 
manual, incluídos os microscópios de medição e projetores de perfil da Nikon.

CMM-MANAGER PARA NEXIV

AMPLIAR AS CAPACIDADES DA MEDIÇÃO MULTISENSOR 
Aumente as capacidades de medição tátil e de vídeo 3D da sua NEXIV com o CMM-Ma-
nager, agora disponível nos instrumentos de medição compatíveis com a sonda tátil 
iNEXIV da Nikon. CMM-Manager está orientado para tarefas, é intuitivo e oferece 
potentes capacidades de medição e criação de relatórios. Uma das principais caracterís-
ticas do produto é incluir a medição baseado no CAD, com simulação e deteção de 
colisões, simulação virtual do programa de medição com ambas as tecnologias, sonda 
de contato, ótica e laser.



Softwares de Medição e Eng. Inversa

Nikon Metrology Focus Scan & Inspection

CMM - Manager

InnovMetric Polyworks

LK Metrology CAMIO

O SOFTWARE DE METROLOGIA AVANÇADO 
IMPULSIONA O PROCESSO DE INSPEÇÃO DIGITAL

Um conjunto completo de inspeção 3D é a vantagem deste softwa-
re, que proporciona rapidamente comparações fáceis de interpretar 
da peça contra o CAD e inspeção avançada de elementos. 

A sintonia perfeita entre os sistemas de Nikon Metrology e o potente 
software de metrologia POLYWORKS proporciona resultados de alta 
produtividade com laser scanners CMM ou braços articulados. Isto 
inclui a capacidade de múltiplos sistemas para utilizar tecnologia por 
contato ou outra tecnologia de sonda em apenas uma interface, 
incluindo a preparação fora de linha para automatizar as tarefas de 
digitalização CMM ou predefinir ciclos/macros de medição. 

Nikon Metrology possibilita a integração com vários pacotes de 
software de metrologia importantes, permitindo aos utilizadores 
operar CMMs ou braços articulados com um software à sua escolha. 
O nível de integração depende do pacote de software e engloba a 
programação em linha/fora de linha, a aquisição original com todas 
as �nções, inspeção baseada em CAD/no-CAD, apalpação por 
contato e digitalização laser. 

BENEFÍCIOS DO SOFTWARE

- Todos os pacotes têm capacidade multisensor, combinando medições 

por contato com medições por digitalização laser, aproveitando todos os 

benefícios de cada tecnologia.

- Realize uma inspeção manual diretamente desde o seu software de 

inspeção. O software proporciona uma interação direta guiando o opera-

dor.

- Digitalização laser CMM ou adquisição de dados por contato com a 

possibilidade de preparar programas das peças em offline desde o CAD.

- O software com a medição de características e inspeção da peça contra o 

CAD identifica facilmente problemas de qualidade. 

- Conjunto de ferramentas integradas para uma ampla gama de necessi-

dades de avaliação da qualidade, como GD&T, inspeção seccional 2D, 

verificação de flush e gap, alinhamentos complexos, montagem virtual, 

análise de limites, controlo estatístico do processo, etc.

- Capacidade de engenharia inversa para converter nuvens de pontos em 

sólidos.
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MÁQUINAS DE FABRICAÇÃO ADITIVA

Passar de um modelo informático virtual 3D para a 
execução de peça física por meio da inclusão de cama-
das sussecivas de materiais é o desafio tornado possível 
por meio de fabrico aditivo ou pela impressão 3D. Os 
processos de fabricação aditiva ou sistema de impres-
são indústrial 3D permitem a conceção de novas peças 
com designe e geometrias complexas ou con novas 
�ncionalidades em diversos setores da indústria. Todos 
têm uma coisa em comum, a construção de um objeto 
por adição de material através da deposição sucessiva 
de finas camadas de material.



Impressão 3D Industrial 

IMPRESSORAS 3D SLS SINTERIZADO A LASER

- Impressão em 3D de peças termoplásticas   
duradouras e resistentes, para protótipos e   
produção de pequenas séries.

- Principais aplicações industriais: automação,   
medicina, aeroespacial, indústria, consumo,   
peças/materiais de luxo e design.

IMPRESSORAS 3D DLP MOVINGLIGHT 

- Obtenha níveis únicos de resolução e velocida-
de para imprimir peças finais em polímero, assim 
como padrões e componentes de ferramentas.

- Aplicações industriais chave: dentária, médica,   
joalharia, �ndição a cera, moldação por injeção   
e ferramentas.

A tecnologia de fabricação aditiva por sinterizado laser da Prodways oferece:

- Produtividade industrial, reduzindo os custos de operação
- Alta precisão e exatidão para todas as suas peças poliméricas 
- Estabilidade térmica avançada para otimizar propriedades mecânicas 
- Configurações de alta temperatura para processar materiais poliméricos de alto rendimento 
- Uma ampla gama de materiais poliméricos de primeira qualidade com altos índices de reciclado 
e com uma poupança nos custos até 40%
- Possibilidade de escolha do material a utilizar mediante uma variada lista de opções  

A Prodways oferece novas oportunidades de inovação e produção, disponibilizando as impres-
soras 3D industriais mais eficientes do mercado atual. A Prodways recorre aos últimos avanços 
tecnológicos para lhe oferecer soluções inovadoras de fabricação aditiva multi-tecnológica para 
cada passo do seu processo industrial, com o intuito de responder a uma ampla gama de aplica-
ções. 
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ProMaker P1000 | SLS

Série ProMaker P1000 – Especificações

ProMaker P1000 ProMaker P1000 S ProMaker P1000 X 

Tamanho da câmara 
de construção (LxAxA)

Velocidade de produção a 0.1 mm 
de grossura de camada

Velocidade do laser

Sistema de focagem

Potência e tipo de laser

Espessura da camada

Tipo de alimentação de pó

Temperatura máxima da câmara

Controlo do campo térmico

Sistema de aquecimento

Sistema de câmaras

Características de software

Materiais disponíveis

Tamanho da impressora 
(LxAxH)

Fornecimento de azoto

Peso

Requisitos de energia

300 x 300 x 300 mm | 
11.8 x 11.8 x 11.8 in

1 liter/hour 1.4 liter/hour

3,5 m/s | 118 in/s 3.5 m/s | 138 in/s

F-Theta Lens

30W CO2 - 450 μm spot size

60/100/120 μm

Bi-directional, hot feed cylinders system. Counter-rotating roller recoater (optional: blade)

200 °C | 392 °F

4 independent thermal sensors

10 independent IR heaters

NA

In-machine, ‘on the fly’ slicer, compatible with STL and 3MF file formats.

PA12, PA11 natural and glass filled, TPU, PP, Stark 3200

1640 x 1000 x 1920 mm | 
65 x 39 x 76 in

External nitrogen generator

700 Kg | 1544 lbs.

300 x 300 x 360 mm | 
11.8 x 11.8 x 14.2 in

300 x 300 x 360 mm | 
11.8 x 11.8 x 14.2 in

2 liter/hour

8 m/s | 315 in/s

60W CO2 - 450 μm spot size

24 x 24 points grid system

Integrated video camera

1800 x 1000 x 1920 mm | 
71 x 39 x 76 in

1700 x 1159 x 2008 mm | 
67 x 46 x 79 in

Integrated high purity nitrogen generators

750 Kg | 1653 lbs.

210 – 240 VAC, 32A, 50/60 Hz

Controlo do campo térmico por 24x24 
pontos.
Capacidade de melhorar o controlo 
standard térmico da P1000, permitindo 
uma distribuição térmica ainda mais 
homogénea em toda a plataforma. 
[P1000 X]

Câmara de vídeo integrada
Obtenha acesso remoto ao 
seu sistema P1000 e controle 
o seu trabalho, em direto, 
desde qualquer lugar. 
[P1000 X]

M
Á

Q
U

IN
A

S 
D

E 
FA

BR
IC

A
Ç

Ã
O

 A
D

IT
IV

A
 | 

IM
PR

ES
SO

RA
S 

3D



Materiais para Sinterizado a Laser 
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TPU-70 A
Material elastómero com uma elongação até 350% para peças de 
borracha.
- Material elastómero de 70 shore A
- Elongação à rotura >300%
- Sem necessidade de infiltração 
- Possibilidade de ajustar o shore em �nção do consumo de   
energia 
- Alta resolução 

PP 1200
Adequado para: peças que necessitem de ductilidade, 
dobradiças integrais, elementos de baixa �icção, peças 
resistentes a produtos químicos, peças de baixa densidade 
(10% mais leves do que as de PA12) 
- Extrema facilidade de processar, ponto de �são 136ºC a 
143ºC
- Adequado para aplicações que requerem alta resistência   
química e capacidade de soldadura 
- Adequado para peças pequenas e grandes

PA12-L 1600
Para produção de peças complexas e protótipos. 
- Material de uso geral com excelentes propriedades    
mecânicas e alta elongação à ruptura
- Baixa absorção de água e fácil de processar
- Boa reciclabilidade 

PA11-GF 3450
Poliamida aditivada com fibra de vidro. Similar às peças injetadas 
de PA6-MD30 ou PP-GB
- Granulometria fina
- Similar ao PA6-MD30 injetada ou ao PP-GB
- Resistência a temperaturas extremas 
- Baixa contração, adaptada a peças grandes 
- Taxas de renovação a 50% (limitadas a 8-10 ciclos) para reduzir    
os custos de produção.

PA11-SX 1450
Certificação USP classe VI para a indústria médica
- Cumpre com os requisitos da USP classe VI
- Granulometria fina 
- Ductilidade, elongação e resistência ao impacto
- Taxa de renovação a 50% para aplicações médicas, limitada a 
8-10 ciclos.
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FUSE 1 & SIFT

A Fuse 1 chegou para 
abrir/iniciar uma nova 
forma de produção e 
criação de protótipos inde-
pendente. Des�ute no seu 
trabalho da impressão 3D 
em Nylon pronta para a 
produção, graças a uma 
plataforma de Sinterização 
Seletiva por Laser (SLS) 
económica e compacta.

FUSE 1+ 30W

Projetado para a potência máxima e um 
desperdício mínimo de resíduos, o Fuse 
1+ 30W é a nossa impressora 3D compac-
ta SLS adequada para o meio industrial. 
Com velocidades de impressão sem 
precedentes e uma vasta diversidade de 
materiais que vão permitir uma produção 
verdadeiramente rápida.



 ProMaker LD20|Modelos Dentais 

ProMaker LD20 DENTAL SERIES - Especificações

ProMaker LD20 DENTAL SERIES

Espessura de camada 

Tipo de plataforma 

Plataforma de construção 

Altura de construção 

Peso

Requisitos de energia 

Tamanho da impressora (LxAxH)

Materiais 

Tamanho máx. tamanho da área de construção

Tamanho de pixel nativo 

Tecnologia 

Aplicações 

Número de cabeçais DLP® 2 cabeçais (até +40% de rapidez)

Modelos dentais, ortodontia e alinhadores 

UV-LED DLP, comprimento de onda de 405nm

Resinas

300 x 445 x 200 mm
11,8 x 17,5 x 7,9 polegadas

600 DPI
42 µm (0,0016 polegadas)

50 - 175 µm
0,001 a 0,006 polegadas

Plataforma em granito, perfurada ou metálica 

Até 2 tamanhos disponíveis – intercambiáveis com uma troca fácil:
300 x 243 mm (11.8 x 9.6 in) / 300 x 445 mm (11.8 x 17.5 in)

3 alturas disponíveis: 50 / 100 / 200 mm (1.97 / 3.94 / 7.87 polegadas) – intercambiáveis 

855 x 1100 x 1780 mm
33,7 x 43,3 x 70,1 polegadas

510 Kg
1125 lbs.

220 - 240 VAC, 8-12A, 50/60 Hz
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Resolução inigualável 
42µm por pixel, dezenas de milhões de 
pixéis por camada

Alta precisão 
Detalhes incrivelmente finos e de precisão 
superior das peças em todo o volume de 
construção. 

Alto desempenho:
Até 55 modelos dentários por hora: a 
impressora definitiva para modelos de 
alinhadores

Qualidade superficial superior:
Mínimo acabamento pós-produção
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FORM 3BL

A Form 3BL é uma impressora 3D dentá-
ria, de grande formato que eleva a fasquia 
na impressão dentária 3D de alta produ-
ção, concebida para trabalhar dia e noite 
com intervenção mínima.

FORM 3+

Impressões perfeitas, sempre. Escale a 
prototipagem e a produção à medida que 
a sua empresa cresce com a Form 3, uma 
impressora 3D de nível industrial, acessí-
vel, que produz de forma constante.

FORM 3B+

Uma impressora 3D avançada para profis-
sionais de saúde e engenheiros de disposi-
tivos médicos.

FORM 3L

Pequenos detalhes, grandes resultados. A 
Form 3L é uma impressora 3D de grande 
formato, acessível em que os profissionais 
confiam para a fabricação rápida de peças 
de qualidade industrial.
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FORM WASH + FORM CURE

Limpeza automatizada com a 
Form Wash, as peças vão direta-
mente da Form 3 ou Form 2 para 
a Form Wash. Des�ute de estar 
sem luvas e trabalhar diretamente 
com as peças, usando a mesma 
base de impressão. A Form Cure 
está perfeitamente ajustado para 
fornecer às peças todas as suas 
propriedades mecânicas.

FORM WASH L + FORM CURE L

O Acabamento Perfeito; simplifique seu fluxo 
de trabalho e produza consistentemente 
peças limpas, de alta qualidade e precisas 
com nossas máquinas automatizadas de 
pós-processamento de grande formato.
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A gama líder mundial de sistemas de medição por contacto e digitalização para máquinas de 
medição por coordenadas (CMM).

SISTEMAS DE 5 EIXOS 
Em comparação com os métodos de medição CMM conven-
cionais, a tecnologia de 5 eixos da Renishaw utiliza um movi-
mento sincronizado dos eixos da CMM e do cabeçal para 
minimizar os erros dinâmicos da máquina a velocidades de 
medição ultrarrápidas.

SISTEMAS DE 3 EIXOS 
Existe uma ampla variedade de sistemas de sonda da 
Renishaw disponíveis para uma melhor adaptação a uma 
aplicação concreta. 

CABEÇAIS DE SONDA MOTORIZADOS E AUTOMATIZADOS
Os cabeçais motorizados permitem um �ncionamento auto-
mático e repetitivo das sondas para permitir o acesso às 
características de todas as faces da peça, melhorando a capa-
cidade da CMM e maximizando a produtividade. 

SONDAS DE VARRIMENTO
As sondas de varrimento podem adquirir várias centenas de 
pontos de superfície por segundo, o que permite medir tanto a 
forma como o tamanho e a posição da peça. As sondas de varri-
mento também podem ser utilizadas para a obtenção de pontos 
discretos de forma similar às sondas de contacto ponto a ponto.
Existe uma vasta gama de soluções disponíveis e adequadas 
para todos os tamanhos e configurações de CMM`s.

APLICAÇÃO DE APALPADORES
A Renishaw oferece uma ampla gama de apal-
padores e acessórios de precisão para utilizar 
nas nossas CMM`s, ferramentas, sondas de 
contacto e sistemas de calibração.
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SMR

TARGETS
Maquinado com Precisão, contato de três pontos, Aço 
inoxidável endurecido ou alumínio anodizado

SILVERBACK SERIES

-Ótica de vidro protegida construída com 3 peças
-Anel com maior diâmetro para aumentar o ângulo de entrada 
do laser
-Núcleo de isolamento para maior estabilidade e durabilidade
-Disponível nos tamanhos - 1.5”, 0.875”, 0.5”
-Compatível com todos os laser tracker OEM( fabricantes)

GLADIATOR SERIES

-Fabricada em uma única peça em Titânio
-Maior estabilidade térmica
-Maior dureza e resistência a quebra
-Construção em peça semi-sólida
-Superfície da ótica em ouro
-SMR mais dura do mercado
-Disponível nos tamanhos - 1.5”, 0.875”, 0.5”

BREAK PROOF SERIES

-Revestimento sólido
-Inquebrável
-Superfície da ótica em ouro
-Disponível nos tamanhos - 1.5”, 0.875”, 0.5”
-Compatível com todos os laser tracker OEM( 
fabricantes)

24K SERIES

-Revestimento de ouro 24K
-Alta Refletividade
-Revestimento Ultra-Estável (não corrói)
-Alta performance em longas distâncias
-Ótica de vidro protegida construída com 3 peças
-Maior Diâmetro para aumentar o ângulo de entrada do laser
-Núcleo de isolamento para maior estabilidade e durabilidade
-Disponível nos tamanhos - 1.5”, 0.875”, 0.5”
-Compatível com todos os laser tracker OEM( fabricantes)
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TRIPÉS

SÉRIE BLACKMAX

-Construção em Alumínio
-Altura Máxima - 1245mm
-Altura Mínima - 660mm
-Peso - 12.247Kg
-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8 (Aço Inoxidável)

SÉRIE WARTHOG

-Ajuste em altura
-Bloqueio de cremalheira
-Cilindro macânico
-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8 (Aço Inoxidável)
-Bloqueio com pedal de pé
-Suporte para pc portátil integrado
-Desmontagem fácil
-Disponível em Azul e Preto

SÉRIE KODIAK

-Construção em Alumínio e Fibra de Carbono
-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8 (Aço Inoxidável)
-Tampa protetora da rosca em borracha
-Altura ajustável
-Ângulo de trabalho ajustável
-Portátil, mas sólido
-Coluna fixa
-Nível de bolha integrado
-Altura Máxima - 750mm
-Altura Mínima - 100mm
-Peso - 17.25Kg

SÉRIE TENSIONMAX

-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8 (Aço Inoxidável)
-Gancho para adicionar peso
-Alturas e ângulos ajustáveis
-Nível de bolha integrado
-Pontos de ajuste para eliminar folgas
-Tubos de  alumínio aeronáutico de alta resistência
-Altura Máxima - 1143mm (também dispinivel 1702mm)
-Altura Mínima - 736mm (também dispinivel 1016mm)
-Peso - 21.8Kg
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MESAS DE TRABALHO

MESA DE INSPEÇÃO PRECISIONMAX

-Tampo de aço resistente de 3/4”
-150mm X 150mm com �ros M8 X 1.25
-Compatível com Kit de fixação M8
-Compatível com suportes Magnéticos
-Pés ajustáveis
-Peso : 258.55Kg
-Tamanhos disponíveis - 711mm x 1219.2mm e 
1016mm x 1524mm

BANCA MÓVEL COM BASE EM GRANITO

-Base em granito de 711mm X 1219mm X 100mm
-3 aneis de montagem 3-1/2”-8, para Braço de medi-
ção e Laser Tracker
-Zonas de fixação roscadas M8
-Suporte para pc portátil integrado

ESFERAS DE CALIBRAÇÃO

ESFERAS PADRÃO MATE

-Superfície mate ideal para Scanner
-Corpo Magnético
-Esfera de aço inoxidável 440C
-Tamanhos Disponíveis - 12.7mm, 
22.2mm, 38.1mm, 25mm
-Acessórios de fixação

-Tamanhos disponíveis - 711mm x 1219.2mm e 
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BASES DE FIXAÇÃO

BASE DE  MONTAGEM DE BAIXO PERFIL

-Base de aço revestida a pó de granulometria elevada
-Compatível com Braço de Medição e Laser Tracker
-Para�sos de rosca fina de aço inoxidável
-Com anilhas de aço inoxidável e porcas de aperto
-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8, de Aço inoxidável
-Cabeças de para�so internas de 320.04mm 

Base Magnética

-Superfície de montagem plana
-Com rosca de 3 1/2
-Chave Allen disponível para ativar/desativar
-Estojo de transporte de plástico rígido
-Tamanhos disponíveis : 127mm, 152.4mm, 
203.2mm

Base de  suporte de 90°

-Compatível com Laser Tracker
-Contrapeso ajustável
-Corpo de Alumínio de tarugo sólido
-Alumínio Anodizado
-Com anel roscado de 3 1/2” 

-Tamanhos disponíveis : 127mm, 152.4mm, 

BASE DE  MONTAGEM COM FIXAÇÃO MAGNÉTICA

-Base de aço revestida a pó de granulometria elevada
-Compatível com Braço de Medição e Laser Tracker
-Rosca de montagem Universal 3 1/2” - 8, de Aço inoxidável
-3 Bases de Suporte Magnéticas 



KIT- Fixação

-Kit - fixação roscada 1/4”, M6 e M8 - 124 peças
-Estojo de transporte/armazenamento
-Inclui posicionadores cilindricos, grampos, clipes de mola, 
botões de descanso, torres, blocos V e muito mais.
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BASES DE FIXAÇÃO

Base de  Fixação Roscada

-Tamanhos Disponíveis : 300mm x 400mm, 400mm x 
-400mm e 400mm x 600mm
-Roscas M8x1,25 com Espaçamento de 25 mm
-Ajustes modulares flexíveis
-Configuração fácil para encaixe
-Variedade de acessórios de fixação
-Corpo em alumínio anodizado

Base de  Fixação Roscada com Reforço Magnético

-Tamanhos Disponíveis : 150mm x 150mm, 300mm x 
300mm e 450mm x 450mm
-Roscas 1/4-20, M6 e M8x1,25
-Ajustes modulares flexíveis com Para�sos e Ímans Laterais
-Configuração fácil para encaixe
-Variedade de acessórios de fixação
-Corpo em alumínio anodizado
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Spray Revelador para 
Digitalização

AESUB BLUE

AESUB BLUE é um spray revelador para digitalização que desaparece automaticamen-
te, desenvolvido por especialistas em digitalização. O spray evapora dentro de algumas 
horas, o que significa que não há necessidade de limpeza após a digitalização. Ao 
contrário dos sprays tradicionais, o AESUB blue não contêm pigmentos e, portanto, 
evita a contaminação de áreas sensíveis, como laboratórios, locais de produção, 
equipamentos e usuários.

AESUB ORANGE

AESUB ORANGE é um spray autovolatilizante de longa duração. Elimina problemas 
básicos de aplicação de Metrologia 3D, especialmente em áreas sensíveis (laboratórios, 
produção, etc.) e protege o equipamento da contaminação por deposição de pigmen-
tos. Com AESUB orange, consegue-se um significativo aumento de eficiência e produ-
tividade em todo o processo de digitalização.

AESUB WHITE

AESUB WHITE é um spray revelador para digitalização permanente desenvolvido por 
especialistas em digitalização. O spray é aplicado numa camada fosca, homogênea e 
fina sobre a superfície do objeto. AESUB white contém pigmentos, propelente e 
solvente e foi otimizado no que diz respeito à compatibilidade de materiais. AESUB 
branco estabelece novos padrões ao otimizar o homogeneidade da superfície e 
camada redutora de expessura. Ao contrário dos sprays tradicionais, o AESUB white é 
livre de dióxido de titânio, associado com incidentes cancerígenos por inalação pela 
Agência Europeia dos Produtos Químicos.

AESUB TRANSPARENT

AESUB TRANSPARENT é um spray revelador para digitalização que desaparece 
automaticamente. Desenvolvido para fotogrametria, LIDAR(Light Detection And 
Ranging) ou outros métodos de digitalização de captura de cores. AESUB transparent 
pode ser aplicado diretamente, sobre o objeto a digitalizar. No geral, AESUB transpa-
rent aumenta muito a eficiência e a produtividade dentro dos processos de digitaliza-
ção.
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AESUB GREEN

AESUB GREEN é um líquido de pulverização para digitalização autovolatilizante desen-
volvido por especialistas em digitalização. Elimina problemas básicos de aplicação da 
metrologia 3D, especialmente em áreas sensíveis (laboratórios, produção, etc.) e 
protege o equipamento da contaminação por depósito de pigmentos. Com o AESUB 
green, alcança-se um aumento significativo na eficiência e produtividade em todo o 
processo de digitalização.

AESUB YELLOW

AESUB YELLOW é um líquido de pulverização para digitalização autovolatilizante 
desenvolvido por especialistas em digitalização. Elimina problemas básicos de aplica-
ção da metrologia 3D, especialmente em áreas sensíveis (laboratórios, produção, etc.) 
e protege o equipamento da contaminação por depósito de pigmentos. Com o AESUB 
Yellow, alcança-se um aumento significativo na eficiência e produtividade em todo o 
processo de digitalização.

Liquído Revelador para 
Digitalização
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Alvos de Referência para
Digitalização

AESUB DOTS BLACK & WHITE

AESUBdots Black & White são alvos de referência ideais para o uso 
de scanners de luz estruturada. Eles servem como marcadores para 
objetos tridimensionais durante a digitalização.
Os AESUBdots Black & White estão disponíveis nos seguintes diâme-
tros internos: 0,8 mm; 1,5 mm; 3 mm; 5 mm; 8 mm; 10 mm e 12 
mm.

AESUB DOTS RETRO REFLECTIVE

AESUBdots retro permanent são alvos de referência ideais para o 
uso de scanners de luz laser. Eles servem como marcadores para 
objetos tridimensionais durante a digitalização. Os AESUBdots retro 
permanent estão disponíveis nos seguintes diâmetros internos: 3 
mm; 6 mm e 12 mm.

AESUB DOTS RETRO EASY REMOVE

AESUBdots retro easy remove são alvos de referência ideais para o 
uso de scanners de luz laser com baixa força adesiva. Eles servem 
como marcadores para objetos tridimensionais durante a digitaliza-
ção. Os AESUBdots retro easy remove estão disponíveis nos seguin-
tes diâmetros internos: 3 mm e 6 mm.

AESUB TARGET NET

A AESUB Target Net é composta por uma rede na qual os 
pontos de referência já estão pré-montados. Ao "lançar" a 
rede sobre o objeto, os pontos são colocados no componente 
em muito pouco tempo. Devido ao núcleo magnético dos 
suportes, os pontos permanecem no lugar durante o processo 
de digitalização.
Tamanho : 1.5 X 2.5M

AESUB FRAME STARTER SET 300

-2x quadros de diâmetro (300mm) 
-8x hastes de extensão de apara�sar de 100mm 
para montagem fácil 
-4x hastes de extensão de clipe de 100mm 
-2x braços de metal com suporte de grampos  
-2x suporte para braços de metal 
-4x grampos 
-1x chave Allen
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Soluções de Rastreabilidade 4.0

GRAVAÇÃO LASER INTEGRÁVEL

Soluções amplas de gravadoras a laser para integração em 
linhas de produção ou processos de fabrico. Disponíveis em 
várias classes de potência e comprimentos de onda, atendem 
às necessidades de identificação de peças e produtos, quais-
quer que sejam os materiais. Facilidade de integração e intera-
ção com PLCs, graças à capacidade de operação de forma 
autónoma, gestão integrada de dados e ampla gama de 
protocolos de comunicação.

SOLUÇÕES CHAVE-NA-MÃO

Somos especialistas na implementação de disciplinas, medi-
das e ações para rastreabilidade interna e externa. Dispomos 
dos meios e capacidade para integração completa de 
sitemas de identificação, personalização e codificação no seu 
processo de fabrico, desde o início da produção até ao fim 
da cadeia de abastecimento nos seus clientes. Desde o 
desenho da ideia até à materialização. Total compromisso 
com a segurança, cumprimento rigoroso de todas as diretri-
zes, normas, boas práticas e legislação em vigor.

GRAVAÇÃO LASER - POSTO DE TRABALHO

Ampla gama de oferta em estações de trabalho parcialmente 
ou totalmente automatizadas. Softwares potentes, dinâmicos 
e intuitivos. Capacidade de integração e comunicação com a 
rede da sua empresa. Classe 1 de Segurança - Utilização 
totalmente segura para operador e ambiente ao redor dos 
equipamentos. Rigoroso cumprimento com a Lei 25/2010 
(PT) e o Real Decreto 486/2010 (ES). Áreas de marcação 
desde 65x65 até 205x205 (mm).

– Otimização de processos produtivos;
– Aumento das poupanças relativas a custos de
   produção e logística;
– Garantia de Qualidade e valor acrescentado dos seus
   produtos;
– Segurança no cumprimento de normativas de produção
   e distribuição;
– Alavancagem do seu processo de melhoria contínua.
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GRAVAÇÃO MECÂNICA INTEGRÁVEL

Soluções fiáveis de gravadoras de micro-percussão e 
riscagem para inte�ação em linhas de produção ou 
processos de fabrico. As suas versões pneumáticas e 
eletromagnéticas, atendem a todas as necessidades de 
identificação de peças e produtos que permitam defor-
mação mecânica garantindo uma marcação permanen-
te e definitiva.

Soluções fiáveis de gravadoras de micro-percussão e 

eletromagnéticas, atendem a todas as necessidades de 

GRAVADORA PORTÁTIL EASY2MARK

A revolução em micro-percussão. Uso 100% portátil. Pronta 
a marcar assim que retira da caixa. Comunicação sem fios, 
autónoma em energia e conectada à sua rede, este equip 
mento vai onde for preciso. Gravação de todos os materiais 
até 63 HRC de dureza. A sua tecnologia “Intelligent Driving 
Impact” permite uma marcação consistente numa distância 
á peça de 3 a 8 mm. 2 áreas de marcação disponiveis: 30x60 
e 60x120 (mm).

GRAVADORA DE BANCADA READY2MARK

Fique apto a identificar, personalizar e codificar os seus prod 
tos em menos de 10 minutos deinstalação com tecnologia 
pneumática ou eletromagnética. Não necessita de PC. Dota-
das de um ecrã tátil de 7”, o seu software simples e intuitivo 
garante a qualquer operador um completo domínio na confi-
guração e operação do equipamento. A máquina mais rápida 
e primeira escolha do mercado intern cional para gravação de 
placas e peças pequenas.  Possibilidade de integração e comu-
nicação. Área de marcação: 100x120 (mm).

A revolução em micro-percussão. Uso 100% portátil. Pronta 
a marcar assim que retira da caixa. Comunicação sem fios, 
autónoma em energia e conectada à sua rede, este equip 
mento vai onde for preciso. Gravação de todos os materiais 

Impact” permite uma marcação consistente numa distância 
á peça de 3 a 8 mm. 2 áreas de marcação disponiveis: 30x60 

GRAVADORA COMBINADA EASY2MARK

A união da fiabilidade e da versatibilidade. Esta máquina mista 
2 em 1 multiplica as suas possibilidades de gravação. Portátil 
para peças grandes e fixa para marcação de placas e peças 
pequenas. O seu software inteligente de programação direta no 
ecrã tátil de 10” da unidade de controlo permite a marcação em 
3 toques. Tecnologia eletromagnética. Pacotes de licenças 
especiais permitem dotar a máquina de todas as opções �nd 
mentáis para os seus processos de rastr abilidade. Área de 
marcação: 60x120 (mm).

Suporte a Longo Prazo
Serviço Pós-Venda

– Suporte telefónico 
– Formação 
– Contrato de serviço e manutenção 
– Reparações 
– Aluguer de equipamentos

Serviço Pré-Venda
– Estudo de viabilidade 
– Produção de amostras 
– Ensaios gratuitos no local 
– Personalização
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Barcelona

Vila Nova 
de Cerveira

Vigo

Marinha
Grande

NM3D Ibérica
Serviços
MEDIÇÕES E ENSAIOS 

FABRICAÇÃO ADITIVA E ENGENHARIA INVERSA - NORT3D

RETROFIT EM MMC 

ACADEMIA DE FORMAÇÃO EM METROLOGIA 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO

AJUSTE E CALIBRAÇÃO 

Madrid

A NM3D Ibérica, dispõe de laboratórios e centros de fabricação aditiva em Madrid, Barcelona, 
Vigo, Vila Nova de Cerveira, Oliveira de Azeméis e Marinha Grande, equipados com tecnologia 
de medição de última geração, fornecendo ao cliente o melhor serviço de medição com as mais 
avançadas tecnologias, tais como: digitalização multisensor, contacto, laser e visão em MMC e 
ainda contacto em máquina de visão, tomografia computadorizada, raios-x, medição in-situ com 
braço articulado e laser tracker, engenharia inversa e fabricação aditiva.

Oliveira
de Azeméis

Bilbao



A Análise Mais Eficiente para Controlo 
de Qualidade 
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1 42 3

ENTENDER O 
PROBLEMA 

DIGITALIZAR ANALISAR CONSULTAR OS 
RESULTADOS

Num contexto de produção, em que o essencial é encontrar uma solução rápida para um proble-
ma, os defeitos internos do material, as montagens complicadas e as geometrias ocultas podem 
ser demasiado complexas e requerer muito tempo para as capacidades internas de inspeção dos 
fabricantes. Os métodos destrutivos tradicionais de corte das peças para analisar as suas estrutu-
ras internas costumam ser ineficazes e adicionam um tempo e um gasto considerável ao proces-
so de validação. 

Os serviços de inspeção por Raios-X e CT da Nikon Metrology, oferecem capacidades adequadas 
para explorar protótipos, amostras ou séries em busca de deficiências internas. É rápido, não 
destrutivo e proporciona uma análise 3D reveladora. E, no laboratório da NM3D Ibérica, os técni-
cos em CT vão mais além, não só proporcionam um scan 3D detalhado, mas também interpre-
tam os resultados do CT Scan para ajudá-lo a encontrar a causa dos problemas. 

O que oferece a NM3D Ibérica

- Fontes de microfocus de alta potência para uma melhor resolução
- Targets rotativos de alto fluxo, únicos para tempos de digitalização rápidos
- Ampla gama de sistemas para digitalizar desde peças pequenas a grandes conjuntos 
- Inspeção de uma ampla variedade de materiais metálicos, ligas, plásticos, cerâmicas,  
compósitos, ossos e tecidos
- A análise não destrutiva preserva a integridade das amostras
- Análise de materiais/defeitos, análise de porosidades, análises de fibras compósitas, 
comparações, GD&T, criação de STL, análise de BGA e radiografias 2D



INSPEÇÃO E ANÁLISES 
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Benefícios da NM3D Ibérica

Serviços de Raios-X e CT
- Mais de 30 anos de experiência em Raios-X e CT
- Laboratórios totalmente equipados com sistemas micro CT de 160-450 kV
- Em caso de que a sua capacidade de CT interna seja limitada ou não seja adequada   
para projetos específicos, confie na capacidade dos serviços de CT da NM3D Ibérica

Capacidade dos Serviços de CT 
- Desde pequenos projetos pontuais até grandes lotes de inspeção
- Relatórios e análises personalizados para satisfazer os seus requisitos
- Custos de projeto controlados em vez de investir em instalações próprias para CT
- Tempos de entrega curtos
- Serviços em toda a Península Ibérica

FALHAS/MONTAGENS 
Investigação não destrutiva de peças comple-
xas. Vistas transversais para medir característi-
cas internas, inspecionar fissuras, defeitos ou 
componentes em falta.

DIMENSIONAL
Desenvolver um programa de medição a partir 
de um modelo CAD e um plano complexo de 
GD&T de uma peça. Permite uma inspeção 
rápida e precisa de múltiplas dimensões.
Identifica as tolerâncias das peças sem a sua 
destruição. 
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POROSIDADE/INCLUSÃO
Identificar os defeitos internos, como poros e 
inclusões existentes dentro de uma amostra.
Os poros podem ser identificados pela sua 
localização, volume e tamanho individual. 
É possível a construção de um mapa de cores.

COMPARAÇÃO PEÇA-CAD
Detetar com precisão as diferenças internas e externas 
entre a peça real e o desenho CAD projetado.
Os resultados são apresentados num modelo codificado 
por cores que mostram os desvios.

COMPARAÇÃO PEÇA-PEÇA
Detetar com precisão as diferenças geométricas 
internas e externas entre duas peças aparente-
mente idênticas. Os resultados são apresentados 
num modelo codificado por cores que mostram os 
desvios entre as peças.

ESPESSURA DA PAREDE
Avaliação da espessura de paredes finas ou do excesso de 
material dentro de uma amostra. Obtenção de vistas trans-
versais não destrutivas para identificar qualquer desvio. 
Ideal para a análise de peças criadas por fabricação aditiva 
com uma geometria complexa.



O que temos nos laboratórios da NM3D Ibérica

- Medição Tridimensional por Coordenadas + Scanner + Visão
- Medição e Reconstrução Mediante Tomografia Computadorizada
- Medição e Digitalização Portátil
- Medição por Visão Artificial
- Medição com Laser Tracker

NUVEM DE 
PONTOS 

COMPONENTE CRIAÇÃO DE 
MALHA (STL) 

CRIAÇÃO DE 
SUPERFICIES (CAD)
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MATERIAL COMPOSTO POR FIBRA
Obtenha informação sobre os materiais como o 
plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP) 
ou plástico reforçado com fibra de vidro (GRP). 
Calcula, por exemplo, as orientações locais das 
fibras, as �ações de fibras por volume locais, a 
distribuição de orientação de fibras e �ações de 
volume globais.

DIGITALIZAÇÃO POR CT EM HELICOIDAL
A digitalização de peças altas costumam ser um 
dilema. A NM3D Ibérica oferece uma revolucionária 
capacidade de digitalização CT helicoidal que monta 
e move as peças verticalmente através de feixes de 
raios X. O resultado é a redução abrupta do tempo 
de processamento e uma melhoria na qualidade da 
imagem.

DIGITALIZAÇÃO 3D
A digitalização 3D permite a reconstrução virtual da geo-
metria de uma peça mediante a obtenção de uma nuvem 
de pontos sem contacto. Esta tecnologia é aplicável a 
qualquer tipo de objeto sem que as suas dimensões e o 
tipo acabamento constituam um impedimento.

ENGENHARIA INVERSA
A engenharia inversa é o processo mediante o qual 
obtemos um modelo CAD a partir do objeto físico. 
Este processo é �ndamental para voltar a fabricar 
peças das quais não existem planos ou modelos 
atualizados, como padrões, moldes, ferramentas ou 
peças de substituição que estejam obsoletas.



Serviços de Fabricação Aditiva

Tecnologias utilizadas para a Fabricação Aditiva
- FDM    
- SLS  
- SLA
- Metal 3D Printing     
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO/PROCESSO
Realização integral de projetos desde a sua conceção até à 
sua colocação em fabricação atendendo às especificações 
técnicas do produto, volumes de produção e necessidade 
de materiais. Também somos especialistas em sistemas 
otimizados de manipulação:

- Garras        - Mecanismos auxiliares      
      
- Carris/Guias   - Suportes 

FABRICAÇÃO ADITIVA
A fabricação aditiva, também conhecida por impressão 3D, 
permite fabricar produtos �ncionais com geometrias com-
plexas num curto espaço de tempo. O nosso parque de 
máquinas engloba as mais variadas tecnologias disponíveis 
no mercado permitindo-nos criar peças de alta qualidade 
para os nossos clientes.

PROTOTIPAGEM
A fabricação de protótipos permite realizar verificações 
no desenho ou na �ncionalidade do produto, assim 
como evitar erros antes da sua produção em série, o 
que permite uma diminuição de custos e do tempo de 
entrega.

MATERIAIS MACIOS
Produção de peças macias em vários materiais.
 - Dureza elegível desde 20 até 90 Shore A
 - Produção de séries curtas/médias 
 - Possibilidade de acrescentar inserções, almas ou componentes 
    metálicos.
 - Exemplos: suportes, apoios, proteções, juntas e vedantes.
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RETROFIT PARA MÁQUINA DE MEDIÇÃO POR COORDENADAS

Na NM3D Ibérica temos capacidade para realizar a atualização da sua antiga máquina de medi-
ção tridimensional, tanto em software como em hardware.
Dependendo do tipo de máquina a atualizar e da �tura tecnologia de medição a utilizar, pode-
mos realizar a instalação de controladores e softwares de diferentes fabricantes, tais como:

O QUE IMPLICA UM RETROFIT

Tendo em conta o estado, a idade do equipamento, e 
após uma análise detalhada, decidir-se-à que tipo de 
ações serão realizadas no mesmo, substituição de 
mecanismos e software, adaptação de novas tecnolo-
gias, etc.

Conseguimos que a sua antiga MMC �ncione com a última tecnologia de Laser Scan, apalpado-
res de contacto contínuo, apalpação ponto a ponto, câmaras de visão, etc.
Temos também a capacidade para conseguir que a sua máquina trabalhe com várias destas 
tecnologias em simultâneo (multisensor).

ATUALIZE A SUA MMC PARA MAXIMIZAR O SEU RENDIMENTO

- Aumente a sua capacidade metrológica instalando scanners, sensores óticos, apalpadores de   
contacto contínuo, etc.
- Migração dos últimos softwares com programação rápida e melhor análise dos relatórios   
dimensionais.
- Realize as suas medições de forma rápida, graças à precisão de movimentos com a utilização   
das novas �ncionalidades conseguidas com os novos controladores de máquina.
- Minimize os custos de utilização e serviços, atualizando a sua tecnologia.



O curso destina-se a  Profissionais que pretendam aprender, actualizar ou apro�ndar conheci-
mentos na área de metrologia dimensional. Tem o intuito de dotar os formandos de conheci-
mentos �ndamentais em metrologia por coordenadas.
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Academia de Formação

Com o objetivo de melhorar a oferta na prestação de serviços na área da metrologia dimensional 
e auxiliar na formação dos colaboradores das empresas nesta área, a NM3D Ibérica aposta agora 
na criação de uma Academia de Formação.

A metrologia dimensional é uma área especifica e demasiado técnica, onde existe falta de técni-
cos especializados. Para colmatar esta lacuna a NM3D Ibérica criou a Academia de Formação  
com o objetivo de atender as necessidades dos seus clientes, formando os seus colaboradores 
na área da metrologia, contribuindo assim para o aumento da produtividade e competitividade 
das empresas.

Curso de Metrologia por Coordenadas

Formação teórica em sala (ou online)

-Unidades e sistemas de coordenadas
-Propriedades de elementos geométricos
-Tolerâncias dimensionais
-Tolerâncias geométricas
-Fundamentos de metrologia por coordenadas
-Tecnologias de medição
-Análise e interpretação de resultados

Formação prática em laboratório (Hardware & 
Software)
-Lógica de operação com uma máquina CMM
-Introdução ao software de medição
-Selecção e calibração de sensores
-Medição de elementos geométricos
-Alinhamentos e isostatismo
-Programação de uma sequencia de medição
-Criação de um relatório dimensional



Manutenção Preventiva e Corretiva

Suporte Técnico

LINHA TELEFÓNICA

Permite o contacto direto para comunicar incidências/dúvidas 
e obter assistência personalizada.
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Este serviço é realizado por um técnico qualificado da NM3D 
Ibérica, capacitado para manter o seu equipamento a �ncio-
nar com o máximo rendimento, reduzindo o tempo de inativi-
dade não programada por avarias e maximizando a produtivi-
dade.

MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPARAÇÃO)

Na eventualidade de uma avaria e depois de uma avaliação completa do problema, um técnico 
qualificado da NM3D Ibérica levará a cabo qualquer trabalho que seja necessário realizar na repa-
ração com prontidão e ao mais alto nível. As avaliações finais garantem a completa satisfação do 
cliente, quer a reparação seja feita in situ ou remotamente.  Estas reparações poderão estar con-
templadas em contratos de manutenção, os quais podem ser apresentados pela nossa equipa 
comercial.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dispomos de uma plataforma digital na qual os clientes 
podem apresentar as suas dúvidas e/ou incidências, tanto 
de software como de hardware.
Esta plataforma permite o seguimento em tempo real do 
estado de cada ticket e permite uma total rastreabilidade 
do tratamento das incidências/dúvidas.

CONEXÃO REMOTA

Esta aplicação é instalada no computador da máquina 
do cliente e permite uma comunicação fácil e rápida 
para a resolução de incidências/dúvidas de software.



Ajuste Geométrico e Calibração 
Acreditada 
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IMPORTAÇÃO DO 
MAPA DE ERROS1

COMPENSAÇÃO
DE ERROS2

EXPORTAÇÃO DO 
MAPA DE ERROS3

Concentramos a experiência de muitos anos no ajuste 
mecânico e compensação volumétrica dos erros das 
máquinas de medição tridimencional.

Dispomos de conhecimento e capacidade para realizar intervenções em equipamentos das 
marcas LK, NIKON, API, Renishaw, Pantec, Metrologic, Mitutoyo, DEA, Brown & Sharp, TESA, 
MORA, Zeiss, Coord3, Wenzel, Trimek, Stiefelmayer…



Calibração Acreditada
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acreditação

Na NM3D Ibérica, dispomos, conjuntamente com os nossos fabricantes 
e laboratórios a capacidade de realizar calibrações acreditadas segundo 
as normas atuais, dependendo do tipo de equipamento e zona geográfi-
ca.



NM3DIBERICA

Para mais informação: 
www.nm3diberica.com

Marinha Grande
Zona Industrial Casal da Lebre
Rua da Bélgica, Lote 18
2430-028
Marinha Grande
Portugal

Email: sac@nm3diberica.com
Tel: +351 304 500 653

Oliveira de Azeméis
Zona Industrial da Travanca
Rua Nova, Fração B,
3720-571
Oliveira de Azeméis
Portugal

Email: sac@nm3diberica.com
Tel: +351 304 500 653

Madrid
Av. de las Palmeras, 16-A5
28350 Ciempozuelos
Madrid
España

Email: sac@nm3diberica.com
Tel: +34 910 781 869

Barcelona
Sant Cugat Business Park
Av. Via Augusta 15-25, Local 20, 
Edifício A2
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
España

Email: sac@nm3diberica.com
Tel: +34 910 781 869

Vigo
Rúa das Pontes
Nave 2 Boulevard, Local 3
Pol. Ind. Porto do Molle
36350 - Nigrán
España

Email: info@nort3d.com
Tel: +34 986 07 81 30

Vila Nova de Cerveira
Rua da Santa Marinha Nº97,
4920-071 Loivo,
Vila Nova de Cerveira
Portugal

Email: sac@nm3diberica.com
Tel: +351 304 500 653


