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To miejsce, w którym świadczone są profesjonalne usługi drukowania niezbędnych 
elementów oraz nowych produktów w technologii 3d. Oferujemy tworzenie prototypów, 

produkcję krótkoseryjną, a także obróbkę wydrukowanych modeli. 

Posiadamy najnowszej generacji drukarkę firmy 3D Systems - ProX™500 Plus. Sprzęt 
pracuje w technologii SLS (Selective Laser Sintering), która polega na laserowym 

spiekaniu proszków poliamidowych. Uzyskane modele są dokładnym odwzorowaniem 
zaprojektowanych komputerowo modeli bryłowych w programach do projektowania 

przestrzennego. Drukarka ProX™500 Plus wytwarza wysokiej jakości modele 
termoplastyczne o doskonałych właściwościach mechanicznych. 

Zalety technologii:
 » ekonomiczna, zarówno przy produkcji 

jednostkowej, jak i masowej
 » idealna dla zindywidualizowanej,  

niepowtarzalnej produkcji
 » idealna do przygotowania większych wydruków 

oraz krótkich serii produkcyjnych
 » idealna do masowej produkcji
 » posiada szerokie spektrum zastosowań 
 » trwałość i długa żywotność używanych materiałów
 » bezkonkurencyjna szybkość druku

Zastosowanie:
 » przemysł tworzyw sztucznych
 » motoryzacja
 » elektronika
 » lotnictwo
 » kosmonautyka
 » medycyna
 » wzornictwo przemysłowe
 » architektura
 » przemysł spożywczy
 » przemysł zbrojeniowy



Materiały:

Stosujemy zaawansowane materiały plastikowe o wysokich właściwościach mechanicznych. 
Wśród dostępnych znajdują się: bardzo mocny i wytrzymały plastik; dedykowany inżynierii 
produkcji, plastik z włóknem szklanym, sztywny i bardzo odporny na odkształcenie pod 
wpływem ciepła oraz specjalne aluminium z włóknem plastiku, również odporne na 
odkształcenie pod wpływem ciepła, dające efekt odlewu z metalu. 

Cechy wydrukowanych modeli:

 » wysoka jakość i ostrość krawędzi
 » gładkie wykończenie powierzchni i wysoka jakość detali – najdrobniejsze detale od 

0,40 mm, gładkość powierzchni zbliżona do modeli z wtrysku (Ra = 9,7 mikrometrów)
 » pełna funkcjonalność - nie wymagają dodatkowej obróbki
 » gotowe do zastosowania od razu po wyjęciu z drukarki
 » długotrwała stabilność materiału ze względu na wysokie właściwości mechaniczne
 » odporne na warunki zewnętrzne – nieczułe na promieniowanie (UV), wytrzymałe  

w temperaturach od -40OC to 185OC
 » dokładność wydruku na poziomie 0.25mm w osi X/Y i 0.50 mm w osi Z
 » medyczna Klasa VI USP
 » możliwość sterylizacji, lakierowania i metalizowania modeli 
 » potwierdzone certyfikatem jako uprawnione do kontaktu z żywnością
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