
Stratasys
Série F123 
Confiável. Repetível. Excepcional.



Impressão
3D precisa. 
Fácil como 
uma F123.
Prototipagem e fabricação mais 
rápidas, mais confiáveis, mais 
acessíveis e mais produtivas do 
que nunca.

Mais velocidade. 
Mais produtividade.
As impressoras 3D da série F123 oferecem a designers, 
engenheiros e educadores acesso a uma impressão 3D de 
nível industrial e acessível. Trabalhe mais rápido através de 
iterações de conceito e verificações de componentes. 
Aumente a produtividade e alcance seus objetos mais 
rapidamente com resultadosrepetíveis.

Fluxo de trabalho integrado.
Espaço de trabalho mais 
silencioso.
As impressoras 3D F123 são desenvolvidas para conferir maior 
facilidade de uso e um fluxo de trabalho otimizado, trabalhando 
perfeitamente com o software para projetos de impressão 
GrabCAD Print™. Elas oferecem a segurança e a simplicidade 
necessárias em uma plataforma de impressão 3D para refinar 
os projetos. Isso pode ser feito dentro do espaço de trabalho
graças a impressoras com certificação de segurança que são as 
mais silenciosas do mercado.



Mais escolhas. 
Mais possibilidades.
Da acessível F120™ à versátil F370, as opções disponíveis 
com as impressoras da série F123 são incomparáveis. 
Trabalhe com uma grande variedade de materiais, incluindo o
elastômero*. Alcance geometrias complexas e componentes 
interligados como nosso exclusivo material de suporte
solúvel. Não importa quão intrincada a peça seja, o suporte 
solúvel dissolve-se para deixar um acabamento impecável, 
sem a necessidade de remoção manual.

Elastômero
Imprima peças grandes e complexas de elastômero com 
as impressoras F170™, F270™ e F370™.

30 anos de experiência. 
100 mil horas de testes. 
Uma única série F123.
Tanto para empresas e escolas que desejam 
aderir a impressão 3D quanto para usuários com 
mais experiência, as impressoras 3D Stratasys F123 
são a melhor opção, com os mais altos níveis de 
segurança de plug-and-print e precisão repetível.

*Não disponível na F120.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões e peso do 
sistema

F120: 889 x 870 x 721 mm (35 x 35 x 29 pol.), 124kg (275 lbs)
F170, F270, F370: 1,626 x 864 x 711 mm (64 x 34 x 28 pol.), 227 kg (500 lbs) com consumíveis

Especificações de 
ruído

Máximo de 46 dB durante a operação, 35 dB quando ociosa

0,330 mm 
(0,013 pol.)

0,254 mm  
(0,010 pol.)

0,178 mm  
(0,007 pol.)

0,127 mm  
(0,005 pol.)1

PLA ◦ ● ◦ ◦

Espessura de camada ABS ● ● ● ●
ASA ● ● ● ●
PC-ABS ● ● ● ●

FDM™ TPU 92A ◦ ● ◦ ◦

Precisão2 As peças são produzidas com precisão de +/- 0,200 mm (0,008 pol.), ou +/- 0,002 mm/mm (.002 pol./pol.), o que for
maior.

Conectividade de 
rede

A cabo: Protocolos TCP/IP a 100 Mbps mínimo 100 base T, protocolo de Ethernet, conector RJ45
Sem fio: IEEE 802,11n, g ou b; Autenticação: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Criptografia: CCMP, TKIP

Requisitos do sistema Windows 7, 8, 8.1 e 10 (Apenas 64 bits) com o mínimo de 4GB RAM (recomendado 8 GB ou mais)

Ambiente operacional
Operação: Temperatura: 59 – 86 ºF (15 – 30 ºC), Umidade: 30 – 70%RH

Armazenamento: Temperatura: 32 – 95 ºF (00,– 35 ºC), Umidade: 20 – 90%RH

Requisitos da rede 
elétrica

100–132V/15A ou 200 – 240V/7A. 50/60 Hz

Adequação
regulamentar

CE (baixa voltagem e diretriz EMC), FCC, EAC, cTUVus, FCC, KC, RoHs, WEEE, Reach

Quer saber mais? 
Veja as especificações completas da série 
F123 abaixo ou entre em contato conosco 
para recomendações sobre o sistema
certo para você em Stratasys.com

ENTRE EM 
CONTATO

(11) 2626-9229
www.stratasys.com

1 Não disponível na F120.
2 A precisão depende da geometria. A especificação da precisão alcançada é derivada de 

dados estatísticos com rendimento dimensional de 95%. A precisão da peça Z inclui uma 
tolerância adicional de +/-0,000 altura da camada.

3 PLA não utiliza material de suporte solúvel. Os suportes são feitos de PLA descartável.

F120 F170 F270 F370

Material disponível ABS-M30™, ASA,
Material de suporte QSR™

PLA3, ABS-M30, 
ASA, TPU 92A,
Material de suporte QSR

PLA3, ABS-M30, 
ASA, TPU 92A,
Material de suporte QSR

PLA3, ABS-M30,
ASA, PC-ABS, TPU 92A,
Material de suporte QSR

Dimensão da bandeja de 
construção

254 x 254 x 254 mm
(10 x 10 x 10 pol.)

254 x 254 x 254 mm
(10 x 10 x 10 pol.)

305 x 254 x 305 mm
(12 x 10 x 12 pol.)

355 x 254 x 355 mm
(14 x 10 x 14 pol.)

Compartimentos de 
material

2 totais (externo)
1 modelo / 1 suporte

2 totais
1 modelo / 1 suporte

4 totais
2 modelos / 2 suportes

4 totais
2 modelos / 2 suportes

Software GrabCAD Print™ GrabCAD Print GrabCAD Print GrabCAD Print 
Insight™
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