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Especificações

Materiais Compatíveis Materiais macios como resinas
(exeto materiais condutores, metais em geral)

Adaptador AC: 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz
Máquina: DC 24 V, 0.7A

Alimentação

Consumo de energia Aprox. 14 W

Nível de ruido Durante a operação: 57 dB (A) ou menor (sem usinar), 
Em modo de espera: 39 dB (A) ou menor

Dimensões 214 (L) x 200 (D) x 205 (A) mm

Peso  1.7 kg        

Ambiental Temperatura:  5  a 35°C, umidade:  35 a 80% RH (sem condesação)
Grau de poluição:  2 (conforme especificado pelo IEC 60664-1)

Itens inclusos

Área de trabalho
XYZ 86 (X) x 55 (Y) x 26 (Z) mm

Tamanho da mesa 86 (L) x 55 (D) mm

Peso maximo do 
material 200 g

Motor dos Eixos XYZ
(movimentação) Motor de passo

Velocidade de
trabalho

Eixos X e Y : 6 a 240 mm/min
Eixo Z :  6 a 180 mm/min 

Resolução do 
Software

0.01 mm/passo,
0.001 mm/passo

Resolução Mecânica 0.000186 mm / passo 

Motor Spindle iM-01 

Conexão USB (Compatível com a Universal Serial Bus Specification 
Revisão 2.0)

Controle de comando RML-1, código MC

Distância da ponta 
do eixo à mesa Máximo 55 mm

Requisitos do sistema para conexão USB

Computador
Um Modelo pré-instalado do Windows, XP / Windows Vista / Windows 7
(32-bit/64-bit), Windows XP ou posterior que tenha sido
atualizado para uma versão mais recente do Windows

Cabo USB Use o cabo USB incluso

Opcionais Modelo Descrição
Motor Spindle IS-1 2 peças

Ferramenta p/
usinagem

ZCS-100M Aço carbono cementado, dia = 1mm, d = 2.34mm, L = 45mm; 1 peça
ZCS-160M Aço carbono cementado, dia = 1.6mm,  d = 2.34mm, L = 45mm; 1 peça

Ferramenta p/
usinagem - Ball

ZCB-100M Aço carbono cementado, dia = 1mm,  d = 2.34mm, L = 45mm; 1 peça
ZCB-210M Aço carbono cementado, dia = 2.1mm,  d = 2.34mm, L = 45mm; 1 peça

Madeira química ZSM-MS 86×55×10mm, 5 peças, marron
ZSM-TW 86×55×10mm, 5 peças, amarelo

kit de teste ZTK-1

*dia = diametro, d = diametro da haste, L = Comp. total

Motor Spindle x2, madeira quimica (marron x1, 
amarelo x1), placa de proteção x1, placa de acríclico x1

Requisitos do sistema para iModela Criador (Software incluído)
Sistema operacional Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (32-bit / 64-bit)

CPU e memória (RAM) Core 2 Duo ou mais rápido, 1 GB ou mais

Placa de vídeo e monitor Resolução de 1280 x 1024 pixels, 16-bit color ou maior (recomendado)

Leitor óptico CD-ROM

Certificado ISO 14001: 2004 e ISO 9001: 2008
A Roland em busca da proteção ambiental e melhoria contínua da qualidade. Sob a filosofia de preservação do meio 
ambiente e a saúde humana, está trabalhando ativamente para eliminar solventes orgânicos na produção, reduzir e reciclar 
o lixo, o uso de energia e comprar produtos reciclados. A Roland constantemente se esforça para fornecer produtos 
altamente confiáveis.

Os produtos da Roland DG que 
apresentarem este selo ecológico, 
satisfazem todos os critérios para a 
contribuição do meio ambiente. O 
conjunto de normas baseadas pela ISO 
14021 auto-declarado do tipo II.

A Roland reserva o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem prévio aviso. Os resultados podem variar. Para otimizar os seus resultados pode ser necessário fazer manutenção 
periódica para os componentes críticos. Favor contatar a sua revenda ou visitar nosso web site para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita somente as descritas. A Roland não se responsabilizará por danos 
incidentais sejam eles previstos ou não, causados por defeitos nos produtos. As formas tridimensional podem ter direitos protegidos pelos seus autores. Os clientes são responsáveis por observar leis e decretos, 
quando digitalizados. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Cabo de alimentação, adaptador AC, cabo USB, ferramenta de corte 
(diametro do eixo: 2.35 mm, diametro da ferramenta de corte: 1.6 mm), 
parafusos de fixação (p/ fixar a ferramenta de corte no eixo), chave Allen 
(p/ fixação da ferramenta de corte), travas reserva, Motor spindle 
reserva, ventilador p/ refrigeração, Graxa, escova para limpeza, fita dupla 
face, material p/ teste, chave de fenda, pacote de aplicativos Roland, 
configuração da mesa e manual da usuário.

Para ajudar usuários da iModela a aprender, compartilhar e promover seus projetos criativos, foi criado um site 
dedicado ao equipamento, o icreate.rolanddg.com.br. Além de informações completas sobre o produto, o site 
discute ideias de design, produção, fluxos de trabalho e dicas de manutenção, além de oferecer amostras grátis de 
projetos que você pode baixar e produzir em sua iModela. Links diretos para o Facebook, YouTube e Twitter 
permitem que você compartilhe seus projetos e técnicas com outros usuários da iModela. O site também apresenta 
inúmeras opções de materiais e suprimentos, que podem ser comprados on-line.*3
*3 A loja on-line não está disponível em alguns países.

Comunidade iModela

   CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• Dispõe de uma plataforma que auxilia sua criatividade

• Compacta, fácil de configurar e operar, totalmente digital controlada pelo aplicativo iModela Controller

• Aplicativo iModela Creator incluso, permite usinagens de figuras, texturas e formas precisas

• Motor especialmente projetado para suportar uma grande variedade de ferramentas de usinagem

• Para compartilhar ideias, projetos e dicas acesse a comunidade http://icreate.rolanddg.com.br


