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PRODUKCYJNE DRUKARKI 3D



Oryginalna, najbardziej dokładna
technologia druku 3D zamknięta

w szybkich i niezawodnych systemach

 BEZKONKURENCYJNA PRECYZJA
I JAKOŚĆ WYDRUKÓW

 
Dzięki najlepszej jakości powierzchni oraz
szczegółowości w odwzorowaniu modelu
CAD, wydruki dają wrażenie gotowych
produktów.
 

 

 

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ DRUKU
Systemy SLA pozwalają usprawnić procesy
produkcyjne - jest to najszybsza technologia
do produkcji dużych elementów oraz krótkich
serii. Dzięki wymiennym wózkom na materiały,
możesz korzystać z maszyny w trybie 24/7.

NAJSZERSZY WYBÓR WYSOKIEJ
KLASY MATERIAŁÓW

PRODUKCYJNA JAKOŚĆ
Zachowane wymiary, geometria, twardość
to cechy, które powodują, że wydruki mogą
z pomyślnością być wykorzystywane do
przeprowadzania testów fukncjonalności lub
służyć jako gotowe wyroby.

Wykorzystuj specy�czne właściwości
szerokiego wachlarza dostępnych
materiałów budulcowych opatrzonych
stosownymi certyfkatami.

Drukuj bardzo duże części o długości nawet 1500 mm,
tutaj przykład deski rozdzielczej samochodu

3D Systems, wynalazca Stereolitogra�i (SLA), oferuje legendarną, niezrównaną precyzję druku 3D,
wydajne i ekonomiczne w eksploatacji systemy produkcyjne oraz najszerszy zakres materiałów.
Zaawansowane drukarki 3D SLA wytwarzają dokładne plastikowe części porównywalne do wyrobów
z obrabiarek CNC i wtryskarek. Oprócz zastosowania w produkcji prototypów oraz gotowych 
komponentów, maszyny te są najlepszym rozwiązaniem dla szybkiego wytwarzania narzędzi oraz
form-matek do odlewania próżniowego (VC). Dzięki szybkości procesu druku, najlepszej dokładności
i jakości powierzchni wydruków, możesz produkować krótkie oraz średnie serie niższym kosztem
jednostkowym lub budować duże, wysoce szczegółowe modele w krótszym czasie niż tradycyjnymi
metodami produkcji.



WYJĄTKOWA RODZIELCZOŚĆ DRUKU

Wszystkie systemy SLA od 3D Systems wykorzystują precyzyjne
lasery wyposażone w system zwierciadeł, które na płaszczyźnie 
danej warstwy umiejscawiają plamkę z rozdzielczością 6,35 μm,
co stanowi równowartość aż 4000 DPI.

ProJet® 6000 & 7000 
Przejdź na złoty standard druku 3D
z oryginalną technologią SLA

ProJet 6000 oferuje wszystkie korzyści
stereolitogra�i w komorze o średniej wielkości.
Możesz więc tworzyć pojedyncze modele
o przeciętnych gabarytach, bądź krótkie serie
małych detali, wykorzystując szeroki wybór
przemysłowej klasy materiałów VisiJet®,
o właściwościach lepszych niż tradycyjne plastiki.

Użytkując drukarkę ProJet 7000 odnosisz te same
korzyści jak z ProJet 6000, masz jednak do dyspozycji
pole robocze o ponad dwukrotnie większej 
powierzchni. Drukujesz większe modele, prototypy,
narzędzia oraz gotowe części o wysokiej
szczegółowości detali.

 

ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU PRODUKCJI
Dzięki wymiennym modułom
na poszczególne materiały czas
przezbrojenia maszyny to zaledwie chwila.
Możesz więc drukować z wybranego
materiału dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz.

 
DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA DETALI
Drukuj części o ostrych wykończeniach
powierzchni oraz precyzyjne odwzorowanej
geometrii i oceniaj swoje koncpecje
na podstawie maksymalnie zbliżonych
do oryginału �zycznych modeli.

 

Forma matka wykonana
z materiału VisiJet SL Clear
oraz odlew z aluminium

®

Prototypy złączy elektrycznych
z materiału VisiJet SL Impact

Miksery mikroprzepływowe
z materału VisiJet SL Flex



Prototyp zabawki 
z Accura ABS Black

OD MIKRO DO MAKRO

Drukarki SLA mogą drukować wysoce uszczegółowione
elementy kilkumilimetrowe, ale także bardzo duże części
o długości nawet 1,5 metra. W każdym przypadku zostanie
zachowana znakomita rozdzielczość. Nawet ogromne części
charakteryzują się dokładnym odwzorowaniem geometrii,
nie dochodzi do skurczy, ani zawinięć płaszczyzn.

ProX™ 800 & 950 
Produkcyjne systemy SLA dla największej szybkości, dokładności
oraz ekonomiki użytkowania  

Drukarki 3D SLA ProX 800 oraz ProX 950 budują części o niezrównanej gładkości
powierzchni, rozdzielczości detali, jakości krawędzi oraz tolerancji parametrów.
Oferując największy zakres materiałów spośród wszystkich dostępnych technologii,
są również wysoce wydajne i generują minimalną ilość odpadów. W połączeniu
z niezawodnością i potwarzalnością procesów oraz bardzo dużym obszarem roboczym,
stanowią wybór numer jeden wśród profesjonalnych działów produkcyjnych.

GOTOWOŚĆ PRODUKCYJNA
Każdego roku na urządzeniach SLA
od 3D Systems produkowych jest ponad
20 milionów produktów. Opracowuj
i realizuj produkcję nowych, gotowych
przedmiotów bez angażowania kosztów
i czasu na obróbkę CNC czy wtrysk.

 

MYŚL ODWAŻNIE I DRUKUJ ODWAŻNIE
Produkuj duże, jednoelementowe części
i skracaj czas dotychczas wykorzystywany
na montaż komponentów.

 

NIESAMOWITA EKONOMICZNOŚĆ
ProX 800 i ProX 950 są tak wydajne, że koszt
części może wynosić nawet 25 razy mniej
niż z innych precyzyjnych drukarek 3D.

Prototyp obudowy elektroniki
z materiału Accura Xtreme

Model kasku wydrukowany
w materiale Accura Xtreme White 200



TECHNLOGIA SLA JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA BRANŻ:

kosmicznej
medycznej
odlewniczej
motoryzacyjnej
produkcji obudów
stomatologicznej i ortodontycznej

 

produkcji turbin
dóbr komsumpcyjnych
opakowań
szybkiego wytwarzania narzędzi
produkcji przyrządów i urządzeń
produkcji modeli tuneli aerodynamicznych

 

Charakterystyka materiałów
Materiały Accura zaprojektowane dla serii ProX oraz VisiJet dla serii ProJet, opracowane
przez 3D Systems, dedykowane technologii SLA, w połączeniu z zaawansowanymi
systemami stanowią „złoty standard” dokładności, rozdzielczości, gładkości powierzchni
oraz tolerancji wymiarowej.

O WŁAŚCIWOŚCIACH POLIPROPYLENU
Wykorzystywane dla różnych zastosowań,
na przykład do produkcji zatrzasków.
Przeznaczone głównie do prototypów. 

• Accura 25
• 
• Accura Xtreme
• Accura Xtreme White 200
• VisiJet SL Flex
• VisiJet SL Tough
• VisiJet SL Impact

O WŁAŚCIWOŚCIACH ABS-U 
Sztywne plastiki, estetycznie zbliżone
do produktów z wtrysku, z ABS-u.

• Accura 55 
• Accura ABS White
• Accura ABS Black 
• VisiJet SL Black

DEDYKOWANE JUBILERSTWU
I STOMATOLOGII
Specjalistyczne materiały do wysokiej
jakości modeli odlewniczych biżuterii,
„kamiennych” modeli stomatologicznych
oraz prowadnic chirurgicznych dzięki
zgodności z medyczną klasą VI. 

• Accura Amethyst
• Accura Saphire
• Accura eStone
• VisiJet SL Jewel
• VisiJet SL eStone

PRZEZROCZYSTE I ODLEWNICZE 
SLA tworzy najbardziej przezroczyste
wydruki 3D, idealne do imitowania
butelek, obudów oświetlenia oraz innych
przedmiotów, w których przezroczystość
jest wysoce oczekiwana. Materiały
te idealnie nadają się również do druku
form-matek, będących podstawą
do stworzenia formy do odlewów.

• Accura ClearVue Free

 

• Accura ClearVue 
• Accura 60
• Accura CastPro 
• Accura CastPro Free 
• VisiJet SL Clear 

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE ORAZ
ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY

 

Odkształcenie wymienionych materiałów
rozpoczyna się przy temperaturach od 65˚C
do nawet 215˚C. Dzięki wyjątkowym
właściwościom, sprawdzają się w najbardziej
wymagających warunkach.

• Accura 48 HTR 
• Accura SL 5530 
• Accura PEAK 
• Accura CeraMAX 
• Accura Bluestone 
• VisiJet SL HiTemp 

Drukuj przezroczyste, funkcjonalne
komponenty i obudowy - sprawdzaj
jak działają z pozostałymi częściami

• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•
•
•
•
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ProJet 
6000

ProJet 
7000

ProX 
800

ProX 
950

250 x 250 x 250 mm 380 x 380 x 250 mm  650 x 750 x 550 mm 1500 x 750 x 550 mm

Materiały budulcowe VisiJet SL Flex
VisiJet SL Tough
VisiJet SL Clear
VisiJet SL Black

VisiJet SL Impact
VisiJet SL HiTemp

VisiJet SL e-Stone™
VisiJet SL Jewel

Accura 25
Accura 48 HTR

Accura 55
Accura 60

Accura ABS Black
Accura ABS White
Accura Amethyst
Accura Bluestone

Accura CastPro
Accura CastPro Free

Accura CeraMAX
Accura ClearVue

Accura ClearVue Free
Accura eStone
Accura PEAK

Accura PP White
Accura Saphire
Accura SL 5530
Accura Xtreme

Xtreme White 200

Dokładność druku  __________________________ minimum ± 0,1-0,2% przy ± 50 μm  __________________________

Max. rozdzielczość 4000 DPI *

* Równowartość DPI w oparciu o rozdzielczość plamki lasera 0,00635 mm, na podstawie testów 3D Systems.

Partia produkcyjna czterdziestu komponentów wyposażenia pojazdu wydrukowana na systemie ProX 800

Maksymalne wymiary
komory roboczej
(dł. x szer. x wys.) 

VisiJet SL Flex
VisiJet SL Tough
VisiJet SL Clear
VisiJet SL Black

VisiJet SL Impact
VisiJet SL HiTemp

VisiJet SL e-Stone™
VisiJet SL Jewel

Accura 25
Accura 48 HTR

Accura 55
Accura 60

Accura ABS Black
Accura ABS White
Accura Amethyst
Accura Bluestone

Accura CastPro
Accura CastPro Free

Accura CeraMAX
Accura ClearVue

Accura ClearVue Free
Accura eStone
Accura PEAK

Accura PP White
Accura Saphire
Accura SL 5530
Accura Xtreme

Xtreme White 200

Zastrzeżenie: Dokładność może różnić się w zależności od parametrów druku, geometrii i rozmiaru modelu, orientacji w komorze roboczej oraz post-
processingu. Parametry użytkowe produktów mogą różnić się w zależności od zastosowania produktu, warunków eksploatacji, materiałów, z którymi je
połączono lub od końcowego wykorzystania. 3D Systems nie udziela żadnych zapewnień, w sposób wyraźny ani dorozumiany, w tym między innymi co
do gwarancji dopuszczenia do obrotu ani przydatności do określonego użytku.
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