
3D PRINT
SOLUTIONS



Liberte o potencial produtivo da sua empresa.





Na Jodrax, seguimos
o desenvolvimento dos setores 
de negócio onde estamos 
inseridos. Isso permite-nos:

• Estar a par das mais recentes novidades;

• Detetar necessidades e identificar vantagens
que potenciem a ação dos nossos clientes.



Foi este processo que nos levou
a criar a unidade de impressão 
3D. Conseguimos assim:

• Dar uma resposta adequada a várias
necessidades atuais; 

• Estar presentes numa área em expansão
e com grandes oportunidades;

• Ser especialistas no assunto.



AS POTENCIALIDADES
DA IMPRESSÃO 3D



O que é a impressão 3D?
Processo de fabricação aditiva que surgiu
há quase 40 anos, em que se adicionam
materiais em camadas de forma
a criar objetos físicos a partir
de informação digital. 



Que impacto terá
a impressão 3D nos resultados
da minha empresa?

• Desenvolvimento de produto é mais rápido;
• Protótipo é desenvolvido de forma mais
rápida e mais barata do que com os processos
tradicionais, bastando criar um modelo 3D e imprimi-lo.

Redução de custos. Porquê?



Não. 
51% dos inquiridos do “State of 3D Printing”, 
o maior relatório sobre fabricação aditiva,
usam a impressão 3D para produção.

A impressão 3D serve
apenas para prototipagem?



Que variedade de materiais 
existe na impressão 3D?

Plásticos, Resinas, Metais, Compósitos,
Cerâmicos, Orgânicos e até
Materiais de Construção.

Uma variedade que não para de crescer: 



A UNIDADE
DE IMPRESSÃO
3D DA JODRAX



Quem somos?
Uma unidade focada em consultoria e projetos
de fabricação aditiva, numa empresa com 25 anos,
a Jodrax.  Conta com uma vasta carteira
de clientes empresariais.



O que temos a oferecer?
Além de uma equipa com experiência
consolidada, oferecemos ainda:

Consultoria técnica 

em fabricação aditiva, digitalização
e otimização industrial;

Engenharia e desenvolvimento 

de soluções de melhoria da qualidade,
rapidez e redução de custos de fabrico;

Produtos sempre adaptados 

às necessidade de cada cliente;

Equipa qualificada e dinâmica

atenta às oportunidades que a impressão 3D apresenta. 



O nosso método
Juntos criamos uma nova dimensão

para o seu futuro, hoje.



Aprimoramos o nosso método, para 
que possamos recriar, potenciar e 
inovar processos, produtos, pessoas 
e o planeta. Trabalhamos ao lado 
dos nossos clientes, seguindo
3 grandes passos:

Identificação

Investigação

Demonstração



1.º Identificação
Identificamos os problemas junto das unidades de produção
ou das linhas de montagem do cliente, onde existam peças
de manutenção e desgaste recorrente que sejam de fabricação
convencional (injeção plástica ou maquinação CNC).
Tudo isto aplica-se à importância, custo,
performance e tempo de entrega das peças em questão.



2.º Investigação
Análise profunda ao caso;
Estudos de engenharia com materiais específicos;
Obtenção de uma resposta adequada ao desafio.



3.º Demonstração
Relatório com as conclusões do estudo;
Compilação das alternativas competitivas
e benefícios da nova solução a implementar,
sempre calculados em termos de: 
 Valores de custo;
 Tempos;
 Performance das soluções impressas em 3D.



7 áreas e processos de intervenção

para otimização da produção   



1 - Apoio à produção em série
Durante a fabricação e montagem de produtos,
torna-se fundamental criar "gabaris" ou moldes
para base de trabalho. 
Trabalho mais limpo, mais preciso e sem riscos

2 - Montagem e Qualidade
Desenho de peças impressas especiais com geometrias
difíceis de obter por maquinação convencional 
Menos custos da operação; 
Mais agilidade ao serviço.  

3 - Fixação e Furação
Molde de furação impresso em 3D para
peças de geometria complexa.
Processos mais rápidos, mais eficientes
e com elevada qualidade.



4 - Fixação e Maquinação
Fabricação de apoios ou peças de contacto para produção
de peças de grande formato.
 Materiais mais leves e resistentes;
 Mais segurança;
 Operações de maquinação personalizadas;
 Maquinação mais rápida e mais económica.

5 - Manutenção e Adaptação
Criação de stock de peças para eventuais quebras
ou desgastes de equipamentos de produção e robótica
 Menos tempo de entrega;
 Menos custo;
 Peças de qualidade igual ou superior,
 sem necessidade de custos
 avultados de moldes de injeção inicial.



6 - Design e Pesquisa
Desenvolvimento de novos produtos
 Processos mais rápidos, desde a ideia do modelo
 virtual ao protótipo para teste físico.

7 - Engenharia Inversa e Restauro
Reprodução de peças únicas ou obsoletas via 3D Scanning
 Permite criar um portfólio digital de componentes,
 impressos apenas quando necessário.



+351 217 567 700
jodrax@jodrax.pt

Para mais informações
sobre a Jodrax,
visite www.jodrax.pt
ou contacte-nos através de:

Délio Vicente
Diretor de Fabricação Aditiva/ Impressão 3D

919 999 343
devicente@jodrax.pt

Catarina Moiçó
Engenheira Industrial/ Fabricação Aditiva

919 999 084
ccmoico@jodrax.pt

Ana Maria Oliveira
Engenheira Biomédica/ Fabricação Aditiva

919 999 738
amoliveira@jodrax.pt



www.jodrax.pt


