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Transformando ideias em realidade

IMPRESSORA 3D MODELADORA

Os equipamentos de mesa da série monoFab foram criados com base em tecnologia 
de modelagem 3D inventada pela Roland DG e vem sendo aperfeiçoadas 
frequentemente. Com tecnologias 3D tanto aditivas quanto subtrativas, você agora 
pode facilmente transformar suas ideias em realidade direto da sua mesa.
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Suporte

Plataforma

Bandeja do 
material líquido

Projetor

Resina que cura 
em contato com a luz

A lâmpada U.V. cura instantaneamente a lâmina de resina acrílica para construir formas 
3D. O sistema de projeção permite produção simultânea de múltiplos objetos dentro da 
mesma área de trabalho, mantendo uma impressão 3D eficiente.

monoFab Player AM

Impressora de mesa 3D

traz vida para suas ideias

A impressora 3D que cabe na sua mesa O software monoFab Player AM para impressão 3D, 
é ideal também para iniciantes
O software monoFab Player AM possibilita a 
correção de dados, com uma função para 
melhorar o preenchimento das lacunas em 
dados 3D e simplificação de malhas, edição de 
layout e geração automática de suporte. A 
interface é de fácil utilização, tornando-a ideal 
mesmo para iniciantes.

Crie formas complexas com consumo mínimo de resina

Com a impressão 3D, partes que previamente 
exigiriam fresa de vários diâmetros, tal como 
objetos complexos com rebaixo, podem ser 
construídas de forma rápida e fácil. Ao usar 
um sistema, o consumo de resina é mantido 
ao mínimo, tornando a produção do modelo 
eficiente e acessível.

Inclui bandeja de apoio e recipientes para 
retirar o excesso da resina. Também vem 
com espátula e pinça para auxiliar na 
remoção.

SEQUÊNCIA PARA CRIAÇÃO 
DE PROTÓTIPOS

Com a impressora 3D ARM-10 é possível produzir peças que 
desafiam a modelagem padrão como cortes e formas 
complexas através do software, seguindo apenas alguns 
passos. Suas ideias serão transformadas em objetos 3D de 
forma rápida e fácil.

A modeladora SRM-20 proporciona excelente acabamento 
com detalhes finos, superfícies suaves e precisas.
Esta precisão de usinagem, a torna ideal para criação de 
protótipos que exigem validações mediante às características 
mecânicas e ajustes específicos dos objetos. Devido a sua 
capacidade de usinagem para uma grande variedade de 
materiais, é possível reproduzir protótipos o mais próximo 
possível do modelo real para a produção final.

Os dados 3D de CAD/CG abrem no software 
Roland já incluso, onde é otimizado para 
impressão 3D ou modelagem.

IMPRESSORA 3D

A impressora ARM-10 com tecnologia 3D exclusiva da Roland DG, 
possui uma lente de projeção de imagens em resinas Roland 
imageCure, que proporcionam a 
criação de modelos 3D utilizando 
luz UV. A resina acrílica torna-se 
semi-transparente quando 
curada. Após o processamento, a 
remoção do suporte, polimento e 
adição de cores, são processos 
simples de fazer.

Projeto Modelo 3D

Impressão em3D

Usinagem em 3D
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Modeladora de mesa 3D para 

modelagem com precisão

Modeladoras compactas de última geração

A SRM-20 é a última geração de modeladoras de mesa da Roland DG, ideal 
para escritórios, estúdios e ambientes educacionais. Em 1986, a Roland DG 
tornou-se a pioneira em modeladoras de mesa e desde então continuou a 
aperfeiçoar sua experiência em fornecer precisão e eficiência em 
equipamentos compactos. A SRM-20 incorpora características inovadoras, 
inclusive um novo spindle, pinças, placas de circuito e software de controle, 
resultando em usinagem precisa, velocidade e maior facilidade de uso.
A SRM-20 pode usinar uma variedade de materiais que normalmente não são 
apropriados para a criação de protótipos, 
como madeira química, acrílico e cera de 
modelagem. Pinças opcionais também estão 
disponíveis para estender a capacidade da 
modeladora com um vasto leque de formas e 
tamanhos de fresa, ideal para criar belos 
acabamentos e detalhes complexos.

Operação simples para ótimos resultados 

Projetada para proporcionar facilidade de uso, a SRM-20 tem o suporte do 
"VPanel" único da Roland, um painel de operação na tela do computador. Ao 
usar a velocidade controlada pelo cursor de 4 
opções de movimento, o ponto de origem pode ser 
colocado rapidamente e com exatidão. O eixo de 
rotação (RPM) e a velocidade podem ser alterados 
durante a usinagem, permitindo pleno controle 
sobre os resultados e tempo de usinagem.

O MODELA Player 4 é um software CAM que automaticamente calcula e 
exibe o caminho de usinagem a partir de dados criados em um software 
comercial 3D ou baixado da Internet.  O iModela Creator é um software para 
usinagem em 2D tal como texto e gráficos.  O ClickMILL fornece ao operador 
controle direto da máquina sem a necessidade de acessar o software CAD ou 
CAM ao produzir furos, cavidades ou outros processos de acabamento. Todos 
os softwares podem ser utilizados individualmente conforme a necessidade.

3 tipos de softwares inclusos para facilidade de uso, mesmo 
para iniciantes

Projetada para uso limpo e seguro em escritórios ou área educacional

A SRM-20 inclui uma tampa de encaixe e uma 
bandeja de coleta de resíduos e sobras de 
material para manter o ambiente limpo.
Para maior segurança, ao abrir a tampa, a 
máquina para automaticamente.

www.rolanddg.com/monofab/

Um protótipo real pode ser fabricado numa primeira 
etapa do processo de projeto, possibilitando uma 
inspeção detalhada da estética, estrutura, movimento, 
tamanho, etc.
As modificações do projeto então podem ser feitas de 
maneira mais eficaz e sem custos adicionais.

FRESADORA

www.rolanddg.com/monofab/interview/01.html

— A amostra real 3D do processo de produção
Produzi um protótipo de auto-falante usando o monoFab. Usei a impressora desktop ARM-10 para produzir as 
partes externas já que estas formas são complexas, e usei a modeladora SRM-20 para modelar o gabinete 
usinando com precisão assim como selecionando o material que foi necessário. Desta maneira, usei a maioria das 
respectivas funções da impressora 3D e da modeladora, usando cada um para o seu propósito e forma mais 
apropriada. Ao usar impressoras 3D e a modeladora, o trabalho pode progredir rapidamente e reduzir o trabalho 
significativamente. Realmente, eu acho que isso provavelmente tornou possível produzir uma amostra num tempo 
muito mais curto que o normal. Ele também faz sobrar tempo para testar ideias adicionais, e se erros são 
cometidos na etapa inicial do protótipo, estes podem ser usados para gerar feedback que resultará na produção 
de uma versão final com maior precisão.

— Como o monoFab pode ser o diferencial no processo de design?
O que é realmente importante no projeto de um produto é criar projetos extremamente confortáveis. Além do mais, 
é necessário considerar que tipo de experiência pessoal é fornecida e que coisas agradáveis podem ser propostas 
ao usuário, se não for realmente possível, no entanto, compartilhar experiência pessoal através de apenas croquis 
ou palavras. Às vezes dessa maneira, o uso de impressoras 3D ou modeladora para dar forma a objetos entrega 
algo que pode ser tocado com as mãos e verdadeiramente experimentado, que então pode ser usado para 
verificar facilidade de uso e até mesmo verificar inconsistências estruturais nas primeiras etapas que não podiam 
ser vistas em croquis. Com o monoFab - imprimindo e usinando - penso como uma ferramenta poderosa para criar 
experiências pessoais através de protótipos, não apenas em projetos mas também na engenharia.

FinalVerificação

Product Designer

Hiroshi Yasutomi

"Permitindo que o usuário experimente pessoalmente 
aspectos tanto do projeto como da engenharia"



Itens opcionais Disponíveis (ARM-10)  
Modelo Descrição

PRH35-STResina Frasco de 350 g

LMV-10bandeja de material líquido Para substituição

Para substituição

Dimensões / Peso 430 (L) x 365 (P)x 450 (A) mm / 17 kg

Resolução de eixo Z 0,01mm

Interface USB

Ambiente
A temperatura de 20 a 30° C, 35 a 80% umidade relativa (sem condensação)

Temperatura de 5 a 40° C, 20 a 80% umidade relativa (sem condensação)

Durante operação

Não operante

Itens inclusos
Adaptador AC, cabo de força, cabo USB, bandeja de material líquido, ferramentas de 
impressão e limpeza (espátula Metálica, espátula plástica, pinças, recipiente para lavagem 
x 2, chave hexagonal, chave inglesa, luvas de borracha, bandeja de trabalho, etc.), 
manual de informações de página de start-up, Leia isso primeiro.

Tecnologia da construção Sistema de projeção de camadas

Tamanho de construção
130 (L) x 70 (P) x 70 (A) mm
(volume de Trabalho de resina de até 300 g

Velocidade de trabalho 10 mm/h (altura da Camada = 0,15 mm)

Fonte de luz U.V. LED (diodo de emissão de luz ultravioleta) 

Resolução XY 0,2 mm

Requisitos de energia A máquina: DC 24 V, 0,6 A, adaptador AC adaptador AC 100 V a 240 V±10%, 50/60 Hz

Consumo de energia 15 W

Nível de ruído acústico Durante a operação: 55 dB (A) ou menos, Durante standby: 49 dB (A) ou menos

Especificações técnicas (ARM-10)

Materiais compatíveis

Dimensões de operação X, Y, e Z 

Distancia da ponta da pinça à mesa

Tamanho de mesa

Peso da peça para carregamento

X-, Y-, e driver do eixo Z

Velocidade de operação

Resolução de software

Resolução mecânica

Motor do spindle

Rotação máxima do spindle 7,000 rpm

Ferramenta

Interface

Grupo de controle de comando

Requisitos de energia

Consumo de energia

Nível de ruído acústico

Dimensões / Peso

Ambiente

Itens inclusos

Especificações técnicas (SRM-20)

Serviços e suportes disponíveis

Roland DG Creative Center: É um centro criativo que auxilia o 
cliente com uma visão abrangente a explorar o potencial do seu 
mercado. Mostrando-lhe como os profissionais transformam a 
imaginação em realidade usando a tecnologia Roland e muitas 
outras atividades.

Roland DG Care: Inteiramente voltado para atendê-los, o Roland 
DG Care garante conforto e confiança na utilização dos produtos 
da Roland DG ao prestar uma ampla assistência, que atende a 
todos os detalhes do funcionamento do equipamento, passando 
pela instalação, treinamentos e manutenção.

Roland DG Academy: O Roland DG Academy é o local certo para 
as pessoas que necessitam de treinamento com aplicações 
práticas e teóricas para explorar todo o potencial do seu 
equipamento. Ao término do treinamento você recebe o 
certificado de realização que pode ser incluído como atividade 
extracurricular, pois garantimos estar apto a operar um 
equipamento Roland.

O Roland OnSupport assegura conveniência
e tranquilidade

Através do Roland OnSupport é possível receber notificações de trabalho 
diretamente em seu telefone celular ou computador, assim você poderá ter 
acesso ao progresso de seus trabalhos, mesmo quando estiver longe de 
sua mesa.

*A utilização do Roland OnSupport exige conexão com a Internet.

Faça o download de atualizações de softwares e drivers.1

Agora você pode se concentrar em outras tarefas e um e-mail o 
manterá informado sobre o progresso do trabalho.2
Informações de apoio para seu modelo estão acessíveis em apenas um 
clique no mouse. Chega de frustração e tempo perdido tentando 
encontrar o que você necessita.

3
Melhore suas habilidades com informações úteis disponíveis 
exclusivamente através do OnSupport.4

Requerimentos do Sistema (ARM-10/SRM-20) 

*Roland OnSupport e software incluso para SRM-20 são aplicações de 32 bit, que rodam em Windows de 64 bit® 
com WoW64 (Windows 32-bit no Windows 64-bit).

Unidade: mm, dia. = diâmetro da ferramenta, R = raio da ferramenta, Lc = comprimento de corte, l = comprimento, 
d = diâmetro da haste, L = comprimento total, NT = número de ranhuras, W= largura de corte

RAM 1GB (2GB ou mais recomendado)

CPU Intel® Core™ 2 Duo ou mais (Core™ i5 ou mais recomendado)

Sistema operacional Windows® 7/8/8.1 (edição 32-bit/64bit)*

Placa de vídeo e monitor Resolução de 1 x 1024 ou mais recomendado

Conexão de Internet e navegador web, 
Internet Explorer® versão 10 ou mais recomendadoOutros requisitos

Pinças

ZC-20-30 dia. 3 mm 

ZC-20-32 dia. 3,175 mm

ZC-20-40 dia. 4 mm 

ZC-20-60 dia. 6 mm

SM-20Motor do spindle

Para substituiçãoSS-20Unidade do spindle

Pinças  

Outro  

Modelo

Item

Item Descrição

Fresa de topo reto

Fresa de topo esférica

ZHS-100 Aço rápido diam. 1 3(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-200 Aço rápido diam. 2 6(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-300 Aço rápido diam. 3 10(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-400 Aço rápido diam. 4 12(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-500 Aço rápido diam. 5 15(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-600 Aço rápido diam. 6 15(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT

ZHS-3015 Aço rápido diam. 3 15(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT; 2peças

ZCB-150 Aço carbono cementado R1.5 25(l) x 2.4(Lc) x 65(L) x 6(d) x 2NT

ZCB-200 Aço carbono cementado R2 25(l) x 3.2(Lc) x 70(L) x 6(d) x 2NT

ZCB-300 Aço carbono cementado R3 30(l) x 4.8(Lc) x 80(L) x 6(d) x 2NT

Fresa de gravação (para plástico) ZEC-100 Aço carbono cementado diam. 6x50 (L)x0.225 (W)

Fresas

Fresa de gravação

Itens opcionais Disponíveis (SRM-20)  

As resinas tais como madeira química e cera de modelar (metal não é suportado) 
substratos para usinagem

203.2 (X) x 152.4 (Y) x 60.5 (Z) mm

Máximo de 130.75mm

232.2 (X) x 156.6 (Y) mm

2 kg

Motor passo

6~ 1800mm/min

0,01 mm/passo (RML-1), 0,001 mm/passo (código de NC)

0,000998594 mm/passo

Motor tipo DC 380

Método de Pinça

USB

RML-1, código NC

A máquina: DC24V, 2.5A, adaptador AC dedicado: AC 100 a 240V±10%, 50/60Hz

Aprox. 55W

Durante a operação: 65 dB (A) ou menos (quando não estiver cortando), Durante standby: 45 dB (A) ou menos

451.0 (L) x426.6 (P) x 426.2 (A) mm / 19.6 kg

Temperatura de 5 a 40°C, 35 a 80% umidade relativa (sem condensação)

Adaptador AC, cabo de força, cabo USB, ferramenta, pinça, 
parafusos, chaves inglesas (7 e 10mm), chave hexagonal 
(tamanho 2.3 mm), pinos de posicionamento, fita de dupla face, 
manual de informações de start-up, Leia Primeiro (Folheto)

Espaço livre no disco rígido 100 MB ou mais recomendado

Os produtos da Roland DG apresentam este rótulo ecológico que cumpre os critérios da 
empresa para a consciência ambiental, um conjunto de normas com base na auto declaração 
ISO 14021 do tipo II. Para mais informações, por favor visite www.rolanddg.com.

www.rolanddg.com.br
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Precaução de segurança com a resina antes e após a cura
A principal finalidade da resina PRH35-ST é aplicação para verificação de design e prototipagem. Consulte as fichas de dados de segurança e o manual do usuário incluso para o manuseio de resina não curada.
Embora a resina completamente curada* seja inofensiva,  não é adequada para aplicações onde há o contato direto com os alimentos ou contato prolongado com a pele.
*Resina completamente curada: Refere-se ao estado em que a reação de cura ocorreu ao ponto em que os componentes reativos não curados foram eliminados.

A Roland reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. Sua saída real pode variar. Para uma qualidade de saída otimizada, pode ser necessária a manutenção periódica de componentes críticos. Por favor, contate o seu revendedor Roland para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita 
que não seja expressamente declarado. A Roland não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, previsíveis ou não, causados por defeitos de tais produtos. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Formas tridimensionais podem ser protegidas sob direitos autorais. A reprodução ou a 
utilização de material com direitos autorais é regido pelas leis locais, nacionais e leis internacionais. Os clientes são responsáveis para observar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corp licenciou a tecnologia MMP do Grupo TPL.


