
Plug & Play Software
Próprio

Fácil de
Transportar

Utilização
Segura

A impressão 3D na sala de aula es�mula 
a cria�vidade, facilita a assimilação de 
conteúdos e promove a capacidade de 

resolução de problemas.

Prepare alunos para o mundo de 
amanhã, com a impressora 3D 

BEEINSCHOOL.

BEEINSCHOOL

Várias cores de Portá�l e adequada a Resolução de problemas com

2º Ciclo atéSecundário



Resolução de Impressão
Tecnologia de Impressão

Materiais de Impressão

Volume de Impressão

50 | 100 | 200 | 300 microns
FFF
Pré-definidos: PLA, PLA N, PETG, Nylon e TPU de fabricantes 
recomendados (d: 1,75mm)
Definido pelo u�lizador: compósitos de PLA como Metal, 
Bronze, Cobre, Condutor Elétrico, Magné�co, Madeira e outros

190x135x125 mm

Mesa Aquecida
Diâmetro do Extrusor

Funcionalidades

Não é necessária com filamentos PLA
0.4 mm

PAUSA: possibilidade de pausar e mudar o filamento
SHUTDOWN: possibilidade de parar e retomar quando 
necessário
MODO POUPANÇA DE ENERGIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSORA 3D BEEINSCHOOL

A BEEINSCHOOL é uma impressora de um só clique, simples e adequada 
a todas as idades. Com tecnologia “plug-and-play” de alta qualidade, esta 
impressora 3D possibilita um desempenho superior. A u�lização em 
escolas é segura, pois a mesa de impressão não é aquecida.

É importante estabelecer uma ligação próxima entre a educação e a 
impressão 3D, já que esta é considerada um dos pilares basilares do 
novo paradigma da indústria 4.0. Isto deve-se à versa�lidade e facilidade 
na incorporação de soluções criativas através da impressão 3D.

PLA TPU

NYLONPLA-N PETG

So�ware BEESOFT

O BEESOFT é a ferramenta perfeita para começar a imprimir 
em 3D.

O BEESOFT tem por base o Octoprint e o CuraEngine. O 
Octoprint permite a integração de gestão de impressão e de 
recursos de rede. O CuraEngine, com novos perfis de 
impressão, permite uma melhor qualidade de impressão.
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