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No mercado de manufatura há quase 30 anos, somos parceira da maior  empresa de  impressão 3D  

do  mundo, a Stratasys, atuando em todo território nacional, comercializando e suportando 

tecnicamente todo o portifólio de impressoras  3D da  marca, além do desenvolvimento de modelo  

exclusivo de análise de negócio por meio de  nossa Consultoria de Manufatura  Aditiva. 
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Quem é a LWT Sistemas?

A LWT Sistemas  suportou todo o processo de 

aquisição, segue acompanhando a  garantia das 

máquinas e apoiando todos os  usuários com seu 

time técnico, por meio de um  canal exclusivo de tira  

dúvidas. E você, já pensou em utilizar essa 

tecnologia também? 

A FIEMG foi responsável  pela aquisição de 80 

máquinas Makerbot Replicator+, impressora desktop 

com entregas profissionais que se destacou no edital 

ocorrido em 2020.

As impressoras 3D foram distribuídas entre os 

centros educacionais do estado de Minas Gerais e 

hoje auxiliam no desenvolvimento acadêmico e na 

disseminação da cultura da manufatura aditiva junto 

à indústria.

As informações  contidas nesse documento são confidenciais e de uso  exclusivo da LWT Sistemas para divulgação interna do SENAI.

“A MakerBot Replicator+ é um equipamento incrível! 

Ela tem agregado valor ao processo de ensino-

aprendizagem na escola e motivado os alunos a 

aprenderem mais. É um equipamento de fácil 

manuseio e muito versátil. O atendimento da LWT 

Sistemas é maravilhoso. Sempre tivemos um apoio 

muito próximo no manuseio do equipamento e 

sempre que precisamos de algo, a LWT Sistemas 

está sempre de prontidão para auxiliar.” 

Mariane Carvalho – SENAI Ituiutaba

http://www.lwtsistemas.com.br/
https://www.linkedin.com/company/lwt-sistemas/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/lwtsistemas/
https://www.youtube.com/channel/UC3JMW57G_SQalaBlvs7eGcw/featured
https://lwtsistemas.stratasysrevendedor.com.br/
https://www.lwtsistemas.com.br/quem-somos-lwt-sistemas/
https://www.lwtsistemas.com.br/produtos/impressora-3d-makerbot-replicator/


Qual o diferencial da Makerbot Replicator+?

Av. Kennedy, 164 – São Bernardo do Campo/SP 

Tel.: 11-3232 -0532

www.lwtsistemas.com.br

LWT Sistemas

@lwtsistemas

LWT Sistemas

Bandeja flexível: com superfície 

de impressão mais aderente, 

sem a necessidade de nenhum 

produto adicional resultando em 

uma redução significativa do 

empenamento e das 

deformações.

Câmera integrada: acompanhe 

e monitore de forma remota o 

progresso de sua impressão 3D 

utilizando os softwares gratuitos  

“MakerBot Print” e o “MakerBot 

Mobile

A MakerBot Replicator+ imprime 30% mais rápido que a sua antecessora e oferece um volume de 

impressão 25% maior. Acompanhada pelo Smart Extruder+ , sua performance se torna ainda 

consistente, garantindo resultados excepcionais com o filamento PLA original Makerbot e 

assegurando maior confiabilidade e precisão para a impressão.

Além disso, para o desenvolvimento acadêmico, ela é ideal, pois, possui  características como 

display LCD, a câmera integrada e as conexões através da porta USB, Ethernet ou Wi-Fi que 

facilitam a impressão e a interação de leigos com a impressora 3D.

Dial e um display em LCD: 

acesso a todas as telas de 

configuração e manutenção do 

equipamento, preview da 

impressão diretamente na tela de 

LCD e acesso fácil aos arquivos 

armazenados na biblioteca de 

impressão.

Ficou alguma dúvida?
Nosso time de especialistas pode te ajudar. Fale conosco!

As informações  contidas nesse documento são confidenciais e de uso  exclusivo da LWT Sistemas para divulgação interna do SENAI.
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