3D TISK
3D tisk je vhodný pro
rychlou přípravu výroby,
zejména pro kusovou
a malosériovou výrobu.
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Tiskárna 3ntr A2

600 mm
Rozměry tiskové komory

Specializovaná 3D tiskárna pro přesný 3D tisk velkých a tvarově
složitých modelů z průmyslových termoplastů a kompozitů.
Až 3 materiály tištěné současně (teplota trysek do 450 °C).
Použití pro aditivní výrobu rozměrných dílů. Využití pro kryty
jednoúčelových strojů, šablony pro ruční zakládání, prototypování
a ověření funkce konstrukčního záměru.
Pro složité geometrie výtisků využívá jak systém vylamovacích
podpor, tak především vyplavitelné podpory ve vodním roztoku,
případně 20% roztoku NaOH.
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Materiál podpor
Výška vrstvy

FFF/FDM
2,85 mm
600 x 325 x 500mm
ABS, ABS ESD, PCABS, ASA, Igus I180-PF, FLA, PETG, PACF, PAGF, Carbon+
Elasto 85, Elasto 95, zWax, nPower, nPeek a další
SSU00, SSU01, SSU02, SSU03, SSU04, SSU05
od 0,05 mm
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Tiskárna
MARKFORGED
MARK TWO

320 mm

Rozměry tiskové komory

Specializovaná 3D tiskárna pro výrobu odolných, vysoce pevných dílů
z Nylonu a Onyxu vyztužených spojitým vláknem z karbonu, kevlaru či
skelným vláknem. Použití od montážních a upínacích přípravků přes
čelisti robotizovaných výrobních linek až po plně funkční součásti
ověřené náročným provozem.
Technologie umožňuje tisknout velmi houževnaté, plně funkční díly
srovnatelné s pevností hliníku, přitom výrazně lehčí. Výtisky se
vyznačují mj. dobrou teplotní i chemickou odolností.
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CFF + FFF (FDM)
1,75 mm
320 × 132 × 154 mm
Nylon, Onyx
Karbonové, kevlarové, skelné nebo vysokopevnostní / vysokoteplotní
skelné vlákno
0,1 mm
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175 mm

Tiskárna
FORMLABS FORM 2

145 mm
Rozměry tiskové komory

3D tiskárna pro spolehlivý a přesný stereolitograﬁcký 3D tisk z
pryskyřic vytvrzených laserem. Využití technologie především pro
přesné díly s perfektním prokreslením drobných detailů. K vysoké
kvalitě povrchů přispívá výška vrstev již od 25 mikrometrů.
Použití pro aditivní výrobu drobných dílů s vlastnostmi podle použité
pryskyřice. Využití pro chapače drobných předmětů pneumatických a
elektrických čelistí, zakládací lůžka se složitou geometrií, vymezující
lůžka.
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Výška vrstvy

SLA
145 x 145 x 175 mm
Konstrukční pryskyřice: RESIN HIGH TEMPERATURE, RESIN TOUGH,
RESIN GREY PRO, RESIN DURABLE, RESIN FLEXIBILE, RESIN RIGID
Základní pryskyřice: RESIN WHITE RESIN BLACK RESIN GREY RESIN CLEAR
0,025 až 0,1 mm

