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Metal X là một máy in 3D mang tính cách mạng do
nó là máy in 3D kim loại đầu tiên áp dụng công nghệ 
ADAM. Nó rẻ hơn tới 10 lần so với các công nghệ 
sản xuất đắp lớp kim loại khác và nhanh hơn 100 
lần so với phương pháp gia công truyền thống như 
gia công cắt gọt hoặc đúc. Giá cả hợp lý, đáng tin 
cậy và dễ sử dụng, hệ thống Metal X mang đến cho 
người dùng tất cả mọi thứ họ cần để tạo các bộ phận 
kim loại bền và nhanh hơn bao giờ hết.

DATA DESIGN VIETNAMMáy in 3D - Markforged

Onyx One được thiết kế từ đầu cho chất lượng  và độ tin cậy trong một yếu tố hình
thức phù hợp trên máy tính để bàn của bạn. Các bộ phận từ Onyx One bền gấp đôi 
so với nhựa in thông thường. Máy in nhựa 3D để bàn Onyx One kết hợp chất lượng
công nghiệp và chi phí hợp lý.

Onyx One (Gen 2)
Đặc điểm kỹ thuật:
• Công nghệ: FFF - Fused filament fabrication
• Chiều cao mỗi lớp: 100 μm (tối đa 200 μm) 
• Vùng làm việc: 320 x 132 x 154 mm 
• Trọng lượng máy: 15 kg (34 lbs)
• Kích thước máy: 584 x 330 x 355 mm  
• Hệ thống ép đùn thế hệ thứ hai
• Nguồn: 100–240 VAC, 150 W

Mark Two
Đặc điểm kỹ thuật:
• Công nghệ:  FFF, 
• CFF - Continuous Filament Fabrication 
• Chiều cao layer: 100 μm (tối đa 200 μm) 
• Vùng làm việc: 320 x 132 x 154 mm 
• Trọng lượng máy: 16 kg  
• Kích thước máy: 584 x 330 x 355 mm 
• Nguồn: 100–240 VAC, 150 W
Mark Two là một máy in 3D công nghiệp để bàn hàng đầu để in các bộ phận có độ
bền và khả năng chịu nhiệt cao. Mark Two kết hợp  sợi carbon độc đáo của 
Markforged với độ tin cậy phù hợp cho các bộ phận cần độ cứng cao, linh hoạt như 
nhôm.
Ngoài việc in Onyx, máy in 3D công nghiệp Mark Two sử dụng các vật liệu mà 
không máy in 3D để bàn nào khác có thể, như Carbon Fiber, Fiberglass và Kevlar.
Vật liệu: 
• Nhựa: Onyx, Nylon White 
• Sợi: Carbon fiber, fiberglass, Kevlar®, HSHT fiberglass

  

Markforged X7 tạo ra các chi tiết có độ bền và độ chính 
xác cao sử dụng trong công nghiệp như ngàm, dụng cụ, 
đồ gá Chúng khả năng tạo ra các bộ phận cứng hơn  
những chi tiết nhôm cũng như giảm đáng kể chi phí. 
Markforged X7 tạo ra bề mặt hoàn hảo, kích thước tối ưu 
và độ chính xác cao. Được trang bị chế độ Turbo Print, 
giúp tạo ra sản phẩm nhanh nhất mà vẫn đảm bảo độ bền 
tối đa - chỉ được áp dụng trên máy 

Markforged X7

Đặc điểm kỹ thuật
• Công nghệ:  FFF - Fused filament fabrication, 
• CFF - Continuous Filament Fabrication
• Chiều cao mỗi lớp: 100 μm, 50 μm, 250 µm 
• Vùng làm việc : 330 x 270 x 200 mm (13 x 10.6 x 7.9 in) 
 Trọng lượng: 48 kg (106 lbs) 
• Kích thước máy: 584 x 483 x 914 mm (23 x 19 x 36 in) 
• Hệ thống ép đùn thế hệ thứ hai, phát hiện ra nhựa
• Nguồn: 100–240 VAC, 150 W (2 A peak)

Đặc điểm kỹ thuật:
• Công nghệ: (ADAM) 
• Vùng làm việc: 300 x 220 x 180 mm 
• Kích thước máy: 575 x 467 x 1,120 mm , 75 kg
• Buồng in: Được gia nhiệt 
• Bàn máy in: Được gia nhiệt, bàn in chân không, 
tự động cân bằng
• Hệ thống in: Đầu in đôi – Vật liệu chính và phụ
• Nguồn: 100–120 / 200-240 VAC (12A / 6A), 
IEC 60320 type C20
Vật liệu: 
• Vật liệu chính: Thép không gỉ (17-4 PH, 316L) 
• Thép dụng cụ (H13, A2, D2) 
• Inconel 625, Đồng, Ti-6Al-4V 
• Vật liệu phụ: Gốm, sứ.

Metal X



DATA DESIGN VIETNAMMáy Scan 3D - Artec

Artec Eva

Artec Space Spider

Artec Leo

Chất lượng hình ảnh cao, dễ sử dụng, thông minh,  
giao diện phần mềm thân thiện và có khả năng 

ứng dụng trong nhiều lĩnh vực là những đặc 
điểm nổi bật của máy scan 3D Artec. 

Được nhiều khách hàng trên toàn thế 
giới sử dụng và đánh giá cao, 

chúng  tôi luôn cố gắng cung 
cấp những công nghệ 

3D hiện đại nhất.

Artec EVA
 Loại: Máy quét 3D cầm tay
• Độ chính xác: 0.1 mm
• Độ phân giải 0.5 mm
• Tốc độ quét: 16 FPS
• Phạm vi làm việc: 0.4 – 1m
• Đa màu sắc, 
      • Dữ liệu đầu ra: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP,                
         PTX, E57, XYZRGB, CSV, DXF, XML, BTX,ASC
      • Kích thước: 262 × 158 × 63 mm
      • Trọng lượng: 0.9 kg
      • Nguồn: AC hoặc Pin dự phòng

Artec 3D EVA là lựa chọn lý tưởng để tạo ra một mô hình 3D nhanh chóng, có kết cấu và 
chính xác của các vật thể có kích thước trung bình như bức tượng bán thân của con người, 
bánh xe hợp kim hoặc hệ thống ống xả của xe máy. Nó quét nhanh, chụp các phép đo chính 
xác ở độ phân giải cao.0
Artec 3D EVA là máy quét phổ biến và dẫn đầu thị trường về máy quét 3D cầm tay. Dựa trên 
công nghệ quét ánh sáng và an toàn khi sử dụng, đây là một giải pháp toàn diện tuyệt vời để 
chụp các vật thể ở hầu hết các vật thể.

Artec Spider
• Loại: Máy quét 3D cầm tay
• Độ chính xác: 0.05 mm
• Độ phân giải 0.1 mm
• Tốc độ quét: 7.5 FPS
• Phạm vi làm vi ệc: 0.2 – 0.3 m
• Đa màu sắc
• Dữ liệu đầu ra: OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, 
PTX, E57, XYZRGB, CSV, DXF, XML, BTX.
• Kích thước: 190 x 140 x130 mm
• Trọng lượng: 0.8 kg

Artec Space Spider là máy quét 3D độ phân giải cao dựa trên 
công nghệ ánh sáng xanh. Là thiết bị hoàn hảo để quét các đối 
tượng nhỏ hoặc các chi tiết phức tạp ở độ phân giải cao, với độ 
chính xác cao. Khả năng quét của máy quét để hiển thị hình học 
phức tạp, các cạnh sắc nét và các cạnh mỏng làm nổi bật công 
nghệ của Artec Space Spider. Nó là một máy quét 3D công 
nghiệp lý tưởng để chụp các vật thể có độ phân giải cao như các 

Artec LEO
• Độ chính xác: 0.1 mm
• Độ phân giải 0.5 mm
• Tốc độ quét: 80 FPS
• Phạm vi làm việc: 0.4 – 1m
• Đa màu sắc
• Dữ liệu đầu ra: OBJ, PLY, WRL, STL, 
AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB, CSV, 
DXF, XML, BTX.
• Kích thước: 231 × 162 × 230 mm
• Trọng lượng: 2.6 kg
• Nguồn: AC hoặc Pin

Artec Leo là máy quét 3D đầu tiên cung cấp xử lý tự động 
tích hợp trên máy. Artec Leo cung cấp quy trình làm việc trực 
quan nhất, thực hiện quét 3D dễ dàng như quay video. Khi 
quét đối tượng, đối tưỡng được tạo 3D trong thời gian thực 
trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng Leo. Chức năng 
không dây và bộ xử lý tích hợp mới của Artec Leo giúp việc 
sắp xếp ứng dụng của người dùng trở nên dễ dàng hơn, bất kể 
ngành công nghiệp
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SketchUp Pro là công cụ 
thiết kế 3D chuyên nghiệp 
được sử dụng rộng rãi trong 
các lĩnh vực như kiến trúc, 
nội thất, kỹ thuật dân dụng và 
cơ khí, phim, giải trí… Nó giúp 
người dùng hiện thực hóa ý tưởng 
thiết kế từ những bước thiết kế cơ 
bản đến khi hoàn thành dự án một 
cách dễ dàng.
SketchUp Pro là phiên bản dùng cho 
thiết kế chuyên nghiệp nên nó được hỗ 
trợ các tính năng nâng cao hơn so với 
phiên bản thông thường. 

SketchUp là một ứng dụng mô hình 3D 
trực quan giúp bạn tạo và chỉnh sửa các 

mô hình 2D và 3D bằng phương pháp 
“Push” và “Pull“. Công cụ Push và 

Pull cho phép các nhà thiết kế thực 
hiện chỉnh sửa kỳ mặt phẳng nào 

thành hình dạng kiểu 3D. Tất cả 
mọi thứ bạn cần quan tâm và 

phải làm là click vào các đối 
tượng trong phần mềm, sau 

đó kéo nó đến một vị trí 
theo cách bạn muốn.
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Bạn không cần phải là một chuyên gia 
dựng  hình để tạo ra những hình ảnh 
giống như ảnh  thật từ các mô hình 3D. 
Tất cả những gì bạn phải làm là nhập dữ 
liệu mô hình vào KeyShot, kéo và thả vật 
liệu vào mô hình,  điều chỉnh ánh sáng và di 
chuyển máy ảnh. Đó là nó. Tất cả đều dễ dàng. 

KeyShot bao gồm hơn 750 tài liệu được cài đặt 
sẵn, với hàng ngàn thông tin khác trên KeyShot 
Cloud và các khả năng nâng cao để tạo riêng 
cho bạn. Áp dụng kết cấu, nhãn và các biến thể 
một cách dễ dàng. Các công cụ ánh sáng, 
studio và công cụ hình ảnh mạnh mẽ của 
KeyShot cho phép bạn chụp và tạo kiểu cho 
bức ảnh hoàn hảo mọi lúc.

KeyShot được xây dựng để tăng tốc độ, cho 
dù tạo hình ảnh tĩnh hoặc tạo hình động để đẩy 

hình ảnh của bạn lên cấp độ tiếp theo. Từ các 
bàn xoay động và các khung nhìn bùng nổ xác 

định sản phẩm đến các cấu hình sản phẩm và thực 
tế ảo nhập vai, KeyShot cho phép bạn và những 

người khác khám phá và tham gia vào các ý tưởng 
của bạn.



RhinoCAM là một chức năng CAM add-on cho  Rhinoceros. Nó có thể thực hiện tất 
cả các thao tác CAM trên Rhinoceros từ mô hình 3D đến tạo dữ liệu gia công.

DATA DESIGN VIETNAMCAD/CAM software

VisualMILL là phần mềm CAD / CAM không chỉ để gia công các hốc, biên dạng và khoan 
lỗ từ bản phác thảo 2D ở tốc độ cao hoặc bề mặt / các khối phức tạp mà còn hỗ trợ gia công 
các chi tiết đa giác, mà có nhu cầu ngày càng tăng trong những năm gần đây. VisualMill cũng 
tiêu chuẩn với nhựng bộ post mạnh mẽ hỗ trợ tất cả các loại máy gia công, từ máy để bàn đến 
các máy gia công trung tâm đa năng. Phần mềm 3D-CAM VisuaMill với hiệu suất cao và chi 
phí hợp lý có thể dễ dàng đáp ứng được các chức năng mong muốn của người dùng.
VisualMill có khả năng tích hợp với 
các chương trình CAD (SolidWorks) 
để mở rộng các chức năng của phần 
mềm CAD với mục đích giảm thao tác 
chuyển đổi dữ liệu giữa phầm mềm CAD 
với CAM cũng như giảm sai lệch khi 
chuyển đổi qua các file trung gian. 
Phần mềm CAM được cung cấp với các 
mô-đun Mill từ 2,5 trục, 3 trục, 4 trục, 5 trục. 
Vì thế, VisualMill có đến hàng trăm bộ post 
phù hợp vời nhiều thế hệ máy CNC.

RhinoCAM là một phần mềm CAM Plug-in cho mô 
hình 3D NURBS " Rhinoceros ". Nó là một chức 
năng CAM add-on cho Rhinoceros và tất cả các thao 
tác CAM từ mô hình 3D  đến tạo dữ liệu gia công 
đều có thể được thực hiện trên Rhinoceros. Tất cả 
các thao tác gia công có thể được thực hiện dễ 
dàng trên Rhinoceros, vì vậy nó rất hữu ích cho 
việc gia công. RhinoCAM hỗ trợ từ gia công 2 
trục đến gia công 5 trục cố định. Chúng tôi cung 
cấp chức năng tạo đường dẫn gia công tương 
thích với tất cả các loại gia công như các chi 
tiết, bộ phận, mẫu gỗ và khuôn…. Ngoài ra, 
một bộ Post Processor tương thích với hơn 
100 loại bộ điều khiển NC được trang bị 
theo tiêu chuẩn và chức năng xử lý bài 
thông minh hỗ tốt các máy CNC mới nhất.
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"AlibreCAM" tự động nhận 
dạng các tính năng trong thiết kế 
khối và tạo dữ liệu NC để gia 
công 3D cùng lúc, tương ứng với 
gia công các chi tiết có kết cấu khác 
nhau như lỗ, hốc,  mặt phẳng và hình 
dạng bề mặt cong 3D. Có khả năng   mô 
phỏng gia công cũng được tích hợp, và nó 
rất lý tưởng để gia công các bộ phận mẫu 
trong khi sử dụng máy xử lý mô hình trong 
phòng thiết kế. Ngoài ra, AlibreCAM là một 
tiện ích bổ sung hoàn chỉnh của mô-đun Visual-
Mill của MecSoft cho AlibreDesign.

Alibre Design là môt phần mềm thiết 3D MCAD 
chuyên nghiệp cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. 

Alibre Design tập trung vào những công cụ, chức 
năng mà hầu hết mọi người hay sử dụng. Điều này 

làm cho nó có giá cả phải chăng, dễ dàng đào tạo 
và độ ổn định cao. Đặc biệt, Alibre tích hợp 

M-files để thuận tiện cho việc quản lý thiết kế 
và khả dụng với việc render với KeyShot. 

Alibre cung cấp các mo-đun thiết kế với 
chi phí thấp như lắp ráp, parametric, 

công cụ chỉnh sửa, thiết kế dạng tấm, 
phân tích chuyển động,... Vì vậy, có 

thể nói Alibre là phần mềm thiết kế 
đáp ứng được nhu cầu thông 

thường của người dùng với chi 
phí thấp, dể sử dụng và độ tin 

cậy cao.

MoI (Moment of Inspriation) là một phần mềm 3D kết hợp độ 
chính xác CAD với tính trực quan và giao diện thân thiện với 
người dùng. Lý tưởng cho những nhà thiết kế và những nhà nghệ 
thuật có thể tạo ra mô hình 3D phức tạp một cách nhanh chóng với 
độ chính xác cao.

Moment of 
Inspiration

Đặc biệt, khác với những phần 
mềm CAD thông thường, người 
dùng phải dùng bàn phím và 
chuột để thực hiện các thao tác, 
với MoI thì tất cả thao tác có 
thể được thay thế bằng 
Pen-Tablet, Smart Pad và 3D 
Mouse làm đơn giản hóa 
các thao tác cũng như linh 
hoạt trong thiết kế. 



WorkNC là phần mềm gia công được sử dụng rộng rãi tại Hàn quốc, Nhật Bản, 
và các nước châu âu, phần mềm này có nhiều ưu điểm khi lập trình như lập 

trình nhanh, tự động, chính xác, gia công nhiều trục tối ưu 5 trục hoặc 3+2 
trục và thích hợp trong việc gia công khuôn nhựa, khuôn dập… với độ 

phức tạp cao.
WorkNC giúp tăng năng suất thông qua việc giảm  thời gian gia công, 

kéo tuổi thọ công cụ dài hơn, cải thiện bề mặt và độ 
chính xác, sử dụng nhanh và dễ dàng

Đặc điểm nỗi bật của WorkNC:
• Chế độ chạy dao thô/bán tinh hiệu quả cao
• Tối ưu hóa đường chạy dao
• Kiểm tra va chạm giữa dao, đầu kẹp với chi tiết
• Tích hợp chức năng CAD và các công cụ phân tích mạnh mẽ
• Công nghệ xử lý song song cho phép thực hiện nhiều thao tác lập trình cùng 
lúc
• Đa dạng các chức năng gia công khác nhau
• Chức năng gia công 5 trục, 3+2 trục và đặc biệt chức năng Auto5 cho phép chuyển 
đổi tự động từ gia công 3 trục sang 5 trục một cách nhanh chóng

DATA DESIGN VIETNAM



WorkNC là phần mềm gia công được sử dụng rộng rãi tại Hàn quốc, Nhật Bản, 
và các nước châu âu, phần mềm này có nhiều ưu điểm khi lập trình như lập 

trình nhanh, tự động, chính xác, gia công nhiều trục tối ưu 5 trục hoặc 3+2 
trục và thích hợp trong việc gia công khuôn nhựa, khuôn dập… với độ 

phức tạp cao.
WorkNC giúp tăng năng suất thông qua việc giảm  thời gian gia công, 

kéo tuổi thọ công cụ dài hơn, cải thiện bề mặt và độ 
chính xác, sử dụng nhanh và dễ dàng

Đặc điểm nỗi bật của WorkNC:
• Chế độ chạy dao thô/bán tinh hiệu quả cao
• Tối ưu hóa đường chạy dao
• Kiểm tra va chạm giữa dao, đầu kẹp với chi tiết
• Tích hợp chức năng CAD và các công cụ phân tích mạnh mẽ
• Công nghệ xử lý song song cho phép thực hiện nhiều thao tác lập trình cùng 
lúc
• Đa dạng các chức năng gia công khác nhau
• Chức năng gia công 5 trục, 3+2 trục và đặc biệt chức năng Auto5 cho phép chuyển 
đổi tự động từ gia công 3 trục sang 5 trục một cách nhanh chóng
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SurfCAM là một phần mềm gia công CAM cao cấp hàng đầu trên thị trường để gia công các 
mô hình chi tiết 2D và 3D. Với tính năng dễ sử dụng, an toàn và tạo đường chạy dao tinh 

vi, vì thế nó là hệ thống CAM giúp các nhà sản xuất đạt được năng xuất tối đa cũng như 
tiết kiệm chi phí và loại bỏ sai sót cũng như các đường chạy dao dư thừa trong quá 

trình gia công. 
SurfCAM hỗ trợ tốt cho gia công 5 trục. SurfCAM có nhiều module khác nhau 

để thích hợp với từng loại máy như SurfCAM Milling, SurfCAM Turning, 
SurfCAM Multi-Axis Mill and Turn, SurfCAM Wire EDM, SurfCAM 

Waveform. Mỗi module có những điểm nổi bật riêng biệt để đáp ứng 
được nhu cầu của các nhà sản xuất từ nhỏ đến lớn.

Mộ số điểm nổi bật của SurfCAM:
• Mô phỏng tất cả quá trình gia công và sản xuất
• Kiểm tra va chạm với phôi
• Xử lý nhanh bằng các thuật toán mới được phát triển và tính toán hiệu 
quả
• Giảm thời gian gia công tổng thể và tối ưu hóa đường chạy dao
• Gia công tốc độ cao 4 trục và 5 trục
• Công cụ mô phỏng đường chạy dao và phôi
• Mô phỏng tiện 4 và 5 trục
• Mô phỏng tương tự như máy CNC thực tế
• Mô phỏng gia dạng khối, Wire EDM và Waveform
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