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MÓDULO DE SOF T WARE 
DIGITALIZ ADOR PAR A CAD

EDIÇÃO DE MALHA

O VXmodel oferece ferramentas simples, porém avançadas, necessárias 
para preparar a malha de digitalização 3D para engenharia reversa ou 
impressão 3D. 

Ferramentas disponíveis: Preencher orifícios | Restaurar malha |
decimar malha | Suavizar malha | Distorcer | | 
Escalonar malha | | Tornar malha impermeável | 

| Unir malhas | E muito mais!

ALINHAMENTO

entidades adequados aos requisitos do seu projeto. O VXmodel também 
permite que os usuários alinhem várias malhas ou uma malha em um 
modelo CAD.

Ferramentas disponíveis: Alinhar à origem | Melhor ajuste | E muito 
mais!

ENTIDADES GEOMÉTRICAS E SEÇÕES 
TRANSVERSAIS

todas as informações úteis da malha. Segmente a malha por todas as 
entidades primitivas necessárias para concluir o projeto em um software 

Ferramentas disponíveis: Seções cruzadas | Curvas | Polilinhas | Planos | 
Círculos | Cilindros | E muito mais!

SUPERFÍCIE NURBS

O VXmodel permite gerar superfícies NURBS facilmente para 
caracterizar superfícies com formas livres para uso posterior em seu 
software CAD. Com seu avançado algoritmo e sua interface intuitiva, 
a função de superfície automática gera superfícies NURBS de alta 
qualidade e uma rede de patch bem organizada.

Ferramentas disponíveis: Superfície automática | Patch individual

RECURSOS E BENEFÍCIOS
Como o VXmodel é totalmente integrado ao VXelements, você pode utilizá-lo tendo como base suas malhas geradas automaticamente. Ele apresenta as 

VXmodel é um software de pós-tratamento diretamente integrado ao VXelements, software ts, software 
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  DIGITALIZAR DADOS  

NURBS, SEÇÕES CRUZADAS 
E ENTIDADES GEOMÉTRICAS

Distribuidor autorizado

O VXmodel é totalmente integrado aos 
scanners 3D da Creaform e, ao mesmo 
tempo, fornece apenas o que você 
precisa e nada mais: o caminho mais 
simples e rápido da digitalização 3D 

fabricação aditiva!

RECONSTRUÇÃO DE CAD    IMPRESSÃO 3D

  EDIÇÃO DE MALHA

  CAD PARA IMPRESSÃO 3D  

  LIMPEZA E ALINHAMENTO  


