
ESTAÇÃO DE 
TRABALHO PORTÁTIL CREAFORM
Os atuais ambientes de produção e de campo precisam de soluções de inspeção dimensional portáteis, que 
ofereçam a mesma precisão, confiabilidade e repetibilidade das tecnologias de medição encontradas nos 
laboratórios de metrologia. Aproveite ao máximo a portabilidade dos escâneres 3D da Creaform com nossa 
estação de trabalho portátil para facilitar a digitalização 3D nos chãos de fábrica ou em campo. 

PORTABILIDADE 
MÁXIMA

 – Único case para transporte 
completo

 – Pode incluir um escâner, 
um computador e todos os 
acessórios

 – Rodas multiterreno

 – Espaço de armazenamento 
adicional

ESTAÇÃO DE 
TRABALHO 
ADAPTADA

 – Configuração e conexão 
rápidas

 – Calibração fácil

 – Altura de trabalho confortável

 – Compatível com 
HandySCAN 3D™  
e Go!SCAN 3D™
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AMBIENTES 
DE CHÃO DE 
FÁBRICA

AMBIENTES  
DE TRABALHO 
DE CAMPO 

A estação de trabalho portátil da Creaform permite que equipes de 
controle de qualidade com qualquer nível de habilidade inspecionem 
as peças em qualquer estágio do processo de produção — inclusive no 
chão de fábrica. Esta estação de trabalho é uma verdadeira potência, 
pois facilita enormemente a configuração de um escâner 3D portátil 
em qualquer ambiente de fabricação e ajuda você a melhorar sua 
eficiência e desempenho no controle de qualidade.

As equipes de campo dos mais variados setores, inclusive nas 
avaliações não destrutivas da integridade de dutos para a indústria de 
petróleo e gás, agora podem se beneficiar de uma solução totalmente 
portátil e robusta. A estação de trabalho portátil da Creaform permitirá 
que você leve com facilidade todo o equipamento necessário para 
qualquer local de inspeção e proporcione uma estação de trabalho 
confortável em qualquer lugar, permitindo que as equipes analisem 
dados sem sair dos locais de inspeção.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
PARA INSPEÇÃO DE DUTOS

 – Tablet robusto com suporte magnético

 – Suporte magnético para escâner

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTAÇÃO DE TRABALHO PORTÁTIL

DIMENSÕES 864 mm x 458 mm x 610 mm

PESO 27 kg 

CERTIFICAÇÕES Conformidade CE, IP54, Direitiva REEE

PRODUTOS COMPATÍVEIS HandySCAN 3D, Go!SCAN 3D

Unidade de mesa

Seta de referência

Placa de calibração e 
armazenamento adicional

Tablet robusto e 
  suporte magnético

Cabos

Computador laptop

Escâner 3D

Suporte magnético 
 para escâner 3D


