
Sintonizadores. Designers. Fabricantes.
Aqui está seu novo ajudante.

Chega de medidas, chega de começar seu projeto do 
zero, chega de tentativa e erro, chega de envio suas 
peças no exterior para obter moldes.

Melhore a ef iciência geral dos projetos e reduza seu 
tempo de desenvolvimento com a solução completa  
do peel 2CAD.

Grande ou pequeno, 
existe uma aplicação  
para o peel!
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Aponte e atire
para digitalizaar sua peça

Limpe
sua malha

Extrair
entidades geometricas

Exportar para  

qualquer software CAD

A solução completa de digitalização 3D  
para seus projetos de design e engenharia reversa

Aprenda mais peel-3d.com
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ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

Distribuidor autorizado

peel 2 CAD-S peel 2 CAD

Tamanho de peça (recomendado) 0,05 - 0,5 m 0,3 – 3,0 m

Precisão A partir de 0,100mm

Resolução da malha 0,100 mm 0,500 mm

Taxa de medição 550.000 pontos/s

Precisão volumétrica  
(baseado no comprimento da peça) 0,300 mm/m 1

Área de digitalização 143 x 108 mm 380 x 380 mm

Distância ideal de trabalho 380 mm 400 mm

Campo de profundidade 100 mm 250 mm

Fonte de luz Luz branca (LED)

Resolução da textura 50 à 250 DPI 50 à 250 DPI

Métodos de posicionamento Geometria e/ou alvos e/ou textura

Dimensões 154 x 178 x 235 mm 150 x 171 x 251 mm

Conexão padrão 1 x USB 2,0

Formatos de saída .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .iges, .step, .dxf

Faixa de temperatura operacional 5–40 °C

Faixa de humidade operacional (não condensado) 10–90 %

Certificações EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, 
Low Voltage Directive), IP50, WEEE

(1) Com alvos de posicionamento ou com um objeto que apresente geometria adequada para posicionamento

Lista de ferramentas e funções do peel 2 CAD

Ferramentas para fazer o trabalho

Limpar Prencher Espelhar Alinhar Alisar Decimar Trimar Unir

Junte-se
a diversão


