
3D PRINTER

Give your BiG idea 
a little MoJo.

Confie seus projetos a uma 
impressora 3d profissional 
de classe mundial.

traga as suas grandes idéias 
à realidade.
A Impressora 3D Mojo™ traz a impressão 
3D profissional e acessível para o seu 
desenvolvimento de produtos. Desenvolvido 
com tecnologia FDM® (Fused Deposition 
Modeling™), pela Stratasys®, é 
comprovadamente a tecnologia de impressão 
3D que você pode confiar para impulsionar sua 
criatividade de projeto.

Se você está testando uma forma, encaixe ou 
funcionalidade, A Mojo trabalha facilmente com 
o seu software de CAD – trazendo suas idéias
para realidade com o simples toque de um 
botão.

A Mojo produz modelos em termoplástico de 
manufatura ABSplus™, então você sabe que 
vai ser durável e de alta qualidade. E com o 3D 
Mojo Print Pack™, você terá tudo que precisa 
para começar.

descubra a magia de Mojo.
É tão simples de usar quanto uma impressora 
jato de tinta, porém, poderosa o suficiente para 
atender os mais altos padrões de impressão 3D. 

Você ficará surpreso com o quanto a Mojo 
é intuitiva. Com o software Assistente de 
Impressão Mojo (Mojo Print Wizard), você pode 
orientar e otimizar seus arquivos de impressão 
3D em uma interface gráfica fácil de usar - 
incluindo miniaturas STL, autoempacotamento 
em tempo real e vistas em 3D de seu trabalho 
de impressão. Além disso, com simples código 
de cores indicados na tela, o Software Painel 
de Controle Mojo (Mojo Control Panel) fornece 
o status da impressora 3D em tempo real e o
tempo de impressão estimado. E isso permite 
que você e todos em sua equipe de design 
possam imprimir as suas grandes ideias mais 
rápido.

Outra característica inovadora da Mojo são os 
novos mecanismos de impressão QuickPack™ 
- incluindo as únicas cabeças de impressão de 
qualidade profissional na indústria facilmente 
substituíveis - o que o torna tão simples para 
trocar materiais de impressão Mojo 3D como 
um cartucho de impressora jato de tinta.

Com a autocalibração da Mojo e 0,178 mm de 
resolução de camada, os modelos 3D não serão 
apenas precisos e confiáveis, mas também 
serão impressos mais rápido do que nunca.

Fácil de configurar. Fácil de 
usar. Fácil de aperfeiçoar.
O Pacote de Impressão 3D Mojo tem tudo 
que você precisa para começar. A instalação é 
rápida e fácil - você pode estar imprimindo o seu 
primeiro modelo 3D em menos de uma hora.

O Sistema de Remoção de Suporte 
WaveWash™ 55, desenvolvido para a 
remoção do material de suporte solúvel é tão 
revolucionário como a Mojo. Com uma garrafa 
de aço inoxidável, é compacto e silencioso – 
ideal para praticamente qualquer lugar em seu 
escritório. Nenhuma conexão de encanamento 
é necessária. E com as novas pastilhas 
Ecoworks™, é tão limpo e simples para 
funcionar como uma máquina de café.

Saiba mais sobre a Mojo  
www.Mojo3dprinting.com

®



Por dentro da MoJo

especificações do Produto

Material de Modelo:
P430 aBSplus na cor marfim 

Material de SuPorte:
Suporte Solúvel Sr-30 

enveloPe de ConStruÇÃo:
12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 polegadas)

eSPeSSura da CaMada:
.17 mm (.007 polegadas)

CoMPatiBilidade de SiSteMa 
oPeraCional:

Windows® XP / Windows® 7

diMenSÕeS e PeSoS: 
    impressora Mojo 3d:

63 x 45 x 53 cm (25 x 18 x 21 polegadas) 
27 kg (60 lbs)

WaveWash 55 Support Cleaning System:
33.5 x 33.5 x 33.5 cm (13.2 x 13.2 x 13.2 
polegadas)
5 kg (12 libras)
Sistema de Remoção de Suporte: 
12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 polegadas)
Volume Capacity: 3.78 L (1 galão)

aliMentaÇÃo reQuerida: 
impressora 3d Mojo:
100-127 VAC, 6A, 60 Hz 
ou 220-240 VAC, 2.5A, 50 Hz

Sistema de remoção de Suporte:
100-120 VAC, 7A, 60 Hz  
ou 220-240 VAC, 4A, 50 Hz

norMaS reGulaMentareS:
Impressora 3D Mojo:  
CE / TUV / KCC / RoHS / WEEE

Sistema de Remoção de Suporte  
WaveWash55: CE / TUV / RoHS / WEEE

reQuiSitoS eSPeCiaiS de 
inStalaÇÃo:

impressora 3d Mojo: Nenhum

Sistema de remoção de Suporte Wave-
Wash55: None

©2012 Stratasys, Inc.  Todos os direitos 
reservados. Stratasys e FDM são marcas 
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Stratasys, Inc.
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2020 USA
+1 877-316-3133 (US toll-free)
+1 952-937-3000
info@mojo3dprinting.com
www.mojo3dprinting.com

ISO 9001:2008 Certified

Mojo torna a impressão 3d tão fácil quanto 1-2-3
Crie a sua ideia. Projete sua ideia em software de CAD 3D e em seguida 
apenas clique em “imprimir”. O software Assistente de Impressão processa o 
arquivo STL produzido no seu programa CAD e orienta o seu modelo 3D em 
tempo real, com autoempacotamento, autoescala e fotos miniaturas em 3D.

imprima seu modelo 3d. A cabeça de impressão Mojo desliza rápida e 
silenciosamente sobre a câmara de construção, utilizando a tecnologia 
FDM para construir o seu modelo 3D e seu material de suporte, camada 
por camada. O Painel de Controle Mojo fornece o andamento do trabalho 
de impressão, incluindo o tempo de impressão estimado.

remova o material de suporte. Uma vez que você colocou o seu modelo 
impresso e a pastilha Ecoworks no compacto Sistema de Remoção de 
Suporte WaveWash 55, a agitação interna dentro da jarra fechada dissolve 
o material de suporte solúvel rápida e silenciosamente.
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Conjunto de impressão Mojo 3d
inclusos:

 � Impressora 3D Mojo 

 � Software Assistente de Impressão e 
Painel de Controle

 � Sistema de Remoção de Suporte 
WaveWash 55 

 � Suprimentos de Inicialização **

3D PRINTER

Embalado à perfeição.  O pacote 
de impressão 3D Mojo oferece 
tudo que você precisa para 
começar a fazer modelos 3D de 
qualidade e duráveis – direto da 
caixa.  

** Fornecimento inicial inclui um Mecanismo de Impressão QuickPack de material de modelo P430 ABSplus na cor marfim, um 
Mecanismo de Impressão QuickPack de material de Suporte Solúvel SR-30, pastilhas Ecoworks, duas bases de modelagem e muito 
mais.
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