
O VERDADEIRO SCANNER 3D 
PORTÁTIL PAR A ME TROLOGIA

SOLUÇÕES EM 
METROLOGIA



O scanner portátil HandySCAN 3DTM 
de última geração foi otimizado para 

desenvolvimento de produtos e engenharia que estejam 

medidas 3D de objetos físicos.

Os principais scanners da Creaform passaram por um processo de reengenharia 
completo, tendo como base seus recursos principais. Agora eles estão mais portáteis e 

mais rápidos, proporcionando digitalização 3D com precisão e alta resolução, mas mantendo a 

um novo padrão no mercado de digitalização 3D.

QUANDO A PRECISÃO ENCONTRA A PORTABILIDADE. 
APRESENTAMOS O SCANNERS HANDYSCAN 3D.

A mais fácil experiência em 
digitalização 3D, com medições 

confiáveis e rápidas.

A mais completa solução de 
digitalização 3D para medições  
de nível metrológico em todos  

os materiais.

Os scanners 3D mais portáteis para 
metrologia oferecem medições de alta 

precisão.

SCANNERS CREAFORM 3D 
PRECISÃO. PORTABILIDADE. SIMPLICIDADE.



SCANNERS HANDYSCAN 3D : SEU MELHOR ALIADO EM TODAS AS 
ETAPAS DE GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA DO SEU PRODUTO

C
o

nceito

Design conceitual Protótipo conceitual

 –  Análise competitiva do produto

 –  Medição do ambiente do produto ou 
das peças que o conectam/rodeiam

 –  Medição das peças sobressalentes ou 
equipamento personalizado

 –  Medição/engenharia reversa de 
modelos de argila

 –  Medição/engenharia reversa de 
modelos e bonecos

 – Estilo e estética

 –  Integração de modi caç es do 
protótipo em um arquivo CAD

 –  Estudo de formas e protótipos de 
prova de conceito

 – Protótipos ergonômicos

D
esign

Design CAD Protótipos Teste, simulação e análise

 –  Digitalização 3D para CAD

 –  Engenharia reversa 
(extraindo o projeto original)

 – Design de embalagens

 –  Geração de protótipo/fabricação 
rápida

 –  Integração de modi caç es do 
protótipo em um arquivo CAD

 – Inspeção do protótipo

 –  Análise de elementos nitos ( EA)

 – Análise de interferência

 – Deformação, análise geométrica 

M
anufatura

Design de ferramentas Montagem/Produção Controle de qualidade

 –  Engenharia reversa de revestimentos, 
moldes, acessórios, ferramentas e 
padr es

 –  Atualização de arquivo CAD 
para re etir medidas nais das 
ferramentas

 – Validação/Inspeção das ferramentas

 –  Montagem virtual

 –  Programação de trajetória de 
ferramentas/robôs

 –  Avaliação de peças antes da 
usinagem

 –  Inspeção do primeiro artigo (First 
article inspection - FAI)

 – Inspeção “peça para CAD”

 – Inspeção da qualidade do fornecedor

R
eparo

s

Documentação Manutenção, reparo e revisão (MRO) Substituição/reciclagem

 –  Documentação nal das peças/
ferramentas

 –  Apresentação de marketing, sistemas 
de treinamento 3D, jogos sérios

 – Arquivamento digital

 –  Análise de desgaste

 – Modi caç es/reparos personalizados

 –  Documentação nal das peças/
Ferramentas antes da manutenção

 –  Engenharia reversa para 
desenvolvimento das peças de 
substituição/restauração

 –  Planejamento de desmontagem de 
conjuntos complexos 

OUTRAS APLICAÇÕES

Museologia, preservação de patrimônios, restauração, arquivamento digital, digitalização 3D para pesquisa, análise e publicação, multimídia, 
entretenimento, computação grá ca e efeitos especiais. 
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TODOS OS SCANNERS PORTÁTEIS 3D DA CREAFORM POSSUEM 
TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS E INOVADORAS:

TRUaccuracyTM 
MEDIÇÕES PRECISAS EM CONDIÇÕES REAIS DE OPERAÇÃO

TRUportabilityTM

DIGITALIZAÇÃO 3D ONDE VOCÊ PRECISAR

TRUsimplicityTM 
PROCESSO MUITO SIMPLES DE DIGITALIZAÇÃO 3D

CRIAÇÃO DE MALHA AUTOMÁTICA: ARQUIVOS PRONTOS PARA 
USAR, ASSIM QUE COMPLETAR A AQUISIÇÃO. 

INTEGRAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO RÁPIDA: OS ARQUIVOS 
DIGITALIZADOS PODEM SER IMPORTADOS NOS SOFTWARES 
RE/CAD SEM PÓS PROCESSAMENTO. 

VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL: OLHE PARA A TELA DO 
COMPUTADOR PARA VER O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO E O QUE 
PRECISA SER FEITO.

DIGITALIZAÇÃO PORTÁTIL: LEVE-O PARA ONDE QUISER E 
USE INTERNAMENTE OU NO LOCAL.

PEQUENO E LEVE: PESA 0,85 kg, PODE ALCANÇAR ÁREAS 
MAIS DIFÍCEIS. PODE SER LEVADO EM QUALQUER BOLSA.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA: EM OPERAÇÃO EM MENOS DE 
2 MINUTOS.

NÃO REQUER POSIÇÃO 
FIXA: TANTO A PEÇA 
QUANTO O SCANNER 
PODEM SER MOVIDOS 
DURANTE A DIGITALIZAÇÃO.

AUTOPOSICIONAMENTO: 
O SISTEMA USA 
TRIANGULAÇÃO PARA 
DETERMINAR SUA POSIÇÃO 
RELATIVA EM RELAÇÃO À 
PARTE DIGITALIZADA.

DISPOSITIVO AUTÔNOMO: SEM SISTEMA DE POSICIONAMENTO 
EXTERNO, SEM BRAÇOS, TRIPÉ OU SUPORTE. 

O SCANNER 3D MAIS RÁPIDO DO MERCADO: 25 VEZES MAIS 
RÁPIDO QUE A GERAÇÃO ANTERIOR.

A MAIOR TAXA DE MEDIÇÕES ENTRE TODOS OS SCANNERS 
À LASER: 480.000 MEDIÇÕES/S.

VERSÁTIL: DIGITALIZAÇÃO 3D 
PRATICAMENTE ILIMITADA – 
NÃO IMPORTA O TAMANHO, A 
COMPLEXIDADE, O MATERIAL 
OU A COR DA PEÇA. INTUITIVO: CURVA DE 

APRENDIZADO PEQUENA 
INDEPENDENTEMENTE DO 
NÍVEL DE EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO.

MEDIDAS PARA METROLOGIA:  
PRECISÃO DE ATÉ 0,030 mm, RESOLUÇÃO 
DE ATÉ 0,050 mm, ALTA TAXA DE REPETIÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO RASTREÁVEL.



 –  Interface de fácil utilização: 
o VXelements foi desenvolvido para 
simpli car ao máximo todo o processo de 
digitalização, por meio de um processo 
e ciente e simples.

 –  Algoritmo de otimização da 
superfície: impede a criação de várias 
camadas de digitalização e garante 
uma malha com maior precisão sem a 
necessidade de pós-tratamento; 

 –  Criação direta de malha: uma 
malha otimizada pode ser exportada 
em todos os formatos padrão, assim 
que a aquisição é concluída. Nenhum 
alinhamento ou processamento de grupo 
de ponto complicado é necessário;

 –  Resolução da digitalização sem 
limites: basta inserir o valor da 
resolução, independente do tamanho do 
objeto digitalizado. A resolução pode ser 
alterada a qualquer momento, antes ou 
depois da digitalização;

 –  Visualização em tempo real: o usuário 
pode visualizar a superfície 3D à medida 
que o objeto é digitalizado;

 –  Aprimoramento dos resultados da 
digitalização: preenchimento de espaço 
vazios, cálculo decimal inteligente, ltros 
de limite, etc.

VXELEMENTSTM : PLATAFORMA DE 
SOFTWARE 3D DO CREAFORM

Os scanners HandySCAN 3D vêm com VXelements, o software 3D 
totalmente integrado que capacita toda a sua frota com tecnologias 
de medição e digitalização 3D. Ele reúne todas as ferramentas 
e elementos essenciais em um ambiente de trabalho intuitivo, 
simples e elegante. Sua visualização em tempo real proporciona 
uma experiência de digitalização simples e agradável. 

Um arquivo digitalizado é automaticamente criado e disponibilizado 
após a conclusão das aquisições de dados, o que ajuda a diminuir 
muito seu processo de design ou inspeção das peças. 



AUMENTANDO O PODER DO SEU SCANNER 
HANDYSCAN 3D

MaxSHOT 3DTM : Sistema de medição por coordenadas ópticas

Para aumentar a precisão de dados através da 
fotometria, você pode usar uma coordenada ótica do 
sistema de medição do MaxSHOT 3D com seu scanner 
3D HandySCAN. Baseado na série de fotos 2D, o 
MaxSHOT 3D torna possível gerar de forma rápida e fácil 
um modelo de posicionamento de alta precisão da sua 
peça, o que aumenta consideravelmente a precisão dos 
arquivos 3D digitalizados.

VXmodelTM : módulo do software digitalizador para CAD

VXmodel é um software de pós-tratamento diretamente 
integrado ao VXelements e que permite nalizar dados 
de digitalização 3D para utilização direta em qualquer 
software CAD ou de impressão 3D. O VXmodel proporciona 
a forma mais simples e rápida de digitalização 3D para 
seu uxo de trabalho CAD ou de fabricação aditiva.

VXinspectTM : Software de controle de qualidade que te leva para o próximo nível

O VXinspect é um software de inspeção 3D intuitivo 
e avançado, projetado para empresas de manufatura 
que realizam inspeção do primeiro artigo (First Article 
Inspection, FAI) ou controle de qualidade. Diretamente 
integrado ao VXelements, à plataforma de software 3D 
e ao conjunto de aplicativos da Creaform, o VXinspect 
proporciona a integração mais simples de recursos de 
medição de digitalização 3D e apalpação.

VXremoteTM : software de acesso remoto

O VXremote aperfeiçoa sua e ciência fornecendo acesso 
remoto rápido e fácil ao VXelements. Com rápida ativação 
e con guração, ele não requer um hardware ou servidor 
para instalar ou manter. Você pode ter todas as funç es 
de aquisição de dados na ponta dos dedos... Disponível 
apenas com o tablet reforçado certi cado pela Creaform

ACESSÓRIOS

INCLUSOS
 – Maleta
 – Placa de calibragem
 – Cabo USB personalizado
 – Fonte de alimentação
 – 2.000 alvos de posicionamento
 –  Garantia de 1 ano para as peças e 

mão de obra

 OPCIONAIS
 – Computador laptop certi cado
 – Bateria externa do scanner 3D
 – Tablet Rugged com VXremote
 –  Alvos de posicionamento magnéticos 

e reutilizáveis

SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AO 
CLIENTE DA 
CREAFORM

A Creaform está comprometida em 
oferecer serviço de atendimento ao cliente 
de primeira classe, para que você possa 
aproveitar ao máximo o seu sistema.

Nossa equipe poliglota de especialista de 
produtos fornecerá assistência para 
responder as suas necessidades imediatas. 
Nossa frota de ferramentas de calibragem 
de tecnologia de ponta em nossos centros 
de serviço fornece acesso local a serviço e 
reparo de manutenção mais rápidos.

Assegure-se de se inscrever no programa 
de atendimento ao cliente Creaform para 
tirar vantagem da cobertura de reparo 
mundial e manutenção sem preocupaç es 
para todo o seu hardware e software da 
Creaform. Se você precisar acessar nossos 
últimos lançamentos de software e base de 
conhecimentos, ou uma unidade de 
empréstimo enquanto seu dispositivo está 
sendo reparado, temos um plano feito para 
as suas necessidades. Ganhe paz interna 
sabendo que seu equipamento melhorará 
ainda mais com o tempo.

SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 3D E 
METROLOGIA DA 
CREAFORM

Você ficou convencido com a qualidade e as 
possibilidades da tecnologia Creaform, mas 
ainda não está pronto para comprar? Saiba 
que a Creaform oferece uma grande 
variedade de serviços de metrologia e 
engenharia 3D. Nossos especialistas 
ganharam uma reputação mundial por 
eficiência e profissionalismo. Caso você 
precise de ajuda em digitalização 3D, 
controle de qualidade, engenharia reversa, 
simulaç es FEA/CFD, desenvolvimento de 
produtos e ferramentas ou serviços de 
treinamento, eles estarão prontos para 
atender às suas necessidades de forma ágil 
e adaptável.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HandySCAN 300TM HandySCAN 700TM

PESO 0,85 kg

DIMENSÕES (CxLxA) 77 x 122 x 294 mm

TAXA DE MEDIÇÃO 205.000 medições/s 480.000 medições/s

ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO 225 x 250 mm 275 x 250 mm

FONTE DE ILUMINAÇÃO Três intersecções do laser Sete intersecções do laser 
(+ uma linha extra)

CLASSE DO LASER II (seguro para a visão)

RESOLUÇÃO 0,100 mm 0,050 mm

PRECISÃO Até 0,040 mm Até 0,030 mm 

PRECISÃO VOLUMÉTRICA 0,020 mm + 0,100 mm/m 0,020 mm + 0,060 mm/m

PRECISÃO VOLUMÉTRICA COM MAXSHOT 3D 0,020 mm + 0,025 mm/m

DISTÂNCIA DE RECUO 300 mm

PROFUNDIDADE DO CAMPO 250 mm

TAMANHOS DE PEÇAS COMPATÍVEIS (RECOMENDADO)  0,1 a 4 m

SOFTWARE VXelements

FORMATOS DE SAÍDA .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr

SOFTWARES COMPATÍVEIS
3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault 

Systèmes (CATIA V5 e SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX e Solid 
Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage).

PADRÃO DE CONEXÃO 1 X USB 3.0

FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL 5 °C a 40 °C

FAIXA DE UMIDADE OPERACIONAL (SEM CONDENSAÇÃO) 10 a 90%

CERTIFICADOS Conformidade EC (diretriz de compatibilidade eletromagnética,  
diretriz de baixa voltagem), IP50, WEEE

5825 rue St. Georges
Lévis, Québec G6V 4L2  Canada
Tel.: 1.418.833.4446 | Fax: 1.418.833.9588

info@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com

Creaform U.S.A. Inc.
1590 Corporate Drive
Costa Mesa, CA 92626  USA
Tel.: 1.855.939.4446 | Fax: 1.418.833.9588 


