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Moderno software de Engenharia Reversa para 
converter malhas 3D digitalizadas em modelos CAD



A solução de engenharia reversa final para o seu scanner 3D

STL

OBJ

PTX

QUICKSURFACE

Importar STL, OBJ ou PTX
Alinhe a malha no espaço, se necessário

Reconstrua um modelo CAD totalmente 
paramétrico ou de forma livre complexa

Exportar em formato de IGEs / STEP ou
Transfira arquivos com caracteríscas 
parametricas

O QuickSurface é uma solução completa de engenharia reversa que complementa qualquer 
scanner 3D que possa exportar dados de malha STL ou nuvens de ponto PTX. QUICKSURFACE 
trabalha com grandes malhas fornece todas as ferramentas necessárias para converter as malhas em 
modelos CAD editáveis. Ferramentas interativas para modelagem paramétrica híbrida de formas 
orgânicas e prismáticas que se encaixam nas malhas. Exporte dados em formatos de arquivos 
padrões como IGEs e STEP ou envie uma árvore com histórico totalmente paramétrica diretamente 
para outros pacotes CAD.

FLUXO DE TRABALHO
Da Digitalização 3D ao CAD -  A engenharia reversa pode ser um trabalho complexo e tedioso, às 
vezes um processo demorado para alcançar os resultados necessários, mantendo a precisão e a 
intenção do design. Reconstrua suas peças de maneira simples e sem comprometer a qualidade.
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O QUICKSURFACE foi projetado para qualquer pessoa que use a digitalização em 3D, independentemente 
do tamanho de seus negócios - de empreendedores individuais, hobby, a pequenas e grandes empresas de 

manufatura, que precisam fazer engenharia reversa de suas malhas digitalizadas.

- Modelagem paramétrica
- Superfície Automática
- Modelagem de Forma Livre
- Controle de desvio em tempo real
- Modelagem híbrida - formas

orgânicas e paramétricas

- Trabalhando com grandes malhas
- Precisão controlável pelo usuário
- Realinhamento de malha
- Extração primitiva geométrica
- Aparação e filete de borda para

modelagem sólida

Peças Mecânicas Desenho Industrial Automotivo e Aeroespacial

Preservação Histórica

Moda

Animação

Produtos Brinquedos

Assistência médica

PODEROSO E FLEXÍVEL
Equipado com conjunto de ferramentas completo, o QuickSurface é uma solução ideal para reconstruir 
quaisquer tipo de formas digitalizadas. Fornece ferramentas de ajuste de curvas e superficies com mapa de 
cores de desvio em tempo real, permitindo assim controlar a intenção de design do seu trabalho em qualquer 
estágio. Isso leva à identificação precoce de quaisquer problemas, em vez de encontrá -los posteriormente. Os 
recursos de modelagem de formas livres de última geração permitem que até os não profissionais criem formas 
complexos com facilidade.

FÁCIL DE APRENDER
A interface de usuário simplificada fornece uma curva de aprendizado fácil e rápida para acelerar suas rotinas 
diárias. O investimento em treinamento, preparando -se para usar o software é mínimo e permite uma ampla 
gama de usuários começar a usar o software rapidamente. A interface de usuário personalizável permite ao 
usuário  trabalhar em um ambiente  familiar ao seu pacote CAD favorito. Tudo o que você precisa é de um 
computador adequado com Microsoft Windows.

RECURSOS

Para quem é o 
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CONTATOS

Por que QUICKSURFACE ?
  O  QUICKSURFACE  é simples de aprender e usar e ao mesmo tempo poderoso o suficiente para 

realizar projetos complexos de engenharia reversa. Criado para profissionais e não profissionais para 
converter malhas digitalizadas STL 3D com simplicidade e facilidade.

O QUICKSURFACE  QuickSurface fornece ferramentas paramétricas de modelagem híbrida que permitem 
a reconstrução de formas orgânicas e prismáticas para mesclá-las em um modelo sólido ou poli-superfície. 

Exportando os dados em formatos IGEs e STEP padrão ou enviando a árvore de histórico totalmente 
paramétrica diretamente no SolidWorks, fornece o modelo CAD de que você precisa.

O QUICKSURFACE  Quicksurface não é sobre Desenhar do Zero, é sobre engenharia reversa 3D. 

PODEROSO, SIMPLES, ACESSÍVEL
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