
ProJet® 1200
Niskobudżetowa, profejsonalna drukarka 3D mikro-SLA

Wytwarzaj skomplikowane  
formy odlewnicze i drobiazgowe 
modele na niskobudżetowej,  
profesjonalnej drukarce 3D

Wysoce precyzyjna drukarka 3D ProJet 1200 
drukuje modele o wyjątkowym detalu. To 
profesjonalna maszynka niewielkich rozmiarów, 
idealnie wpasowująca się w środowisko pracowni 
jubilerskich, stomatologicznych, a nawet 
w przestrzeń domową lub warsztat. Różnorodne 
materiały VisiJet FTX zaprojektowane zostały 
aby dostarczać gładkiej powierzchni, ułatwiać 
topnienie wosku, minimalizować proces szlifowania 
gotowych metalicznych części. Wymiana materiału 
budulcowego umożliwi uzyskanie wrażenia 
złocistego, metalicznego lub szklanego modelu.

Z uwagi na wyjątkowo atrakcyjną cenę, drukarka 
ProJet 1200 jest idealnym narzędziem każdej 
pracowni jubilerskiej czy protetycznej. Większość 
modeli powstaje w czasie nie przekraczającym  
2 godz. i kosztach materiałowych niższych niż  
5 złotych. Stopień intuicyjności obsługi urządzenia 
zbliżony do standardowego ekspresu do kawy.

www.3DSystems.pl

manufacturingthefuture



mikro-SLa

Mikro-SLA to technologia wytwarzania przyrostowego najbardziej zbliżona do 
stereolitografii. Platforma robocza zanurza się w kartridżu z żywicą. Projektor 
utwardza warstwę przeprowadzając wiązkę światła UV wzdłuż platformy, która 
następnie podnosi się o wysokość utwardzonej warstwy. Proces powtarzany 
jest dopóki cały model zostanie całkowicie utwardzony.

Materiały VisiJet FTX Green VisiJet FTX Cast VisiJet FTX Gray VisiJet FTX Clear VisiJet FTX Silver VisiJet FTX Gold

Tworzywo sztuczne 
utwardzane światłem UV

Tworzywo sztuczne z domieszką 
wosku utwardzane światłem UV

Tworzywo sztuczne 
utwardzane światłem UV

Tworzywo sztuczne 
utwardzane światłem UV

Tworzywo sztuczne 
utwardzane światłem UV

Tworzywo sztuczne 
utwardzane światłem 
UV

Opis Trwały plastik odlewniczy Mieszanka wosku i plastiku dla 
delikatnego odlewnictwa

Matowy szary plastik do 
potrzeb powszechnych Trwały, przezroczysty Wrażenie metalicznego 

srebra
Wrażenie metalicznego 
złota

Kolor Ciemny zielony Jasny zielony Szary Przezroczysty Srebrny Złoty

Pojemność kartridża 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g

Gęstość przy 250C 1.04 gm/cm3 1.01 g/cm3 1.12 g/cm3 1.1 g/cm3 1.16 g/cm3 1.16 g/cm3

Wytrzymałość na rozciąganie ASTM D638 30 MPa 2.2 MPa 28 MPa 24 MPa 16 MPa 16 MPa

Moduł sprężystości przy rozciąganiu ASTM D638 1700 MPa 154 MPa 1288 MPa 1075 MPa 701 MPa 866 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu ASTM D638 10% 2.20% 6.20% 13.50% 11.70% 5.70%

Wytrzymałość na zginanie ASTM D638 40 MPa 3 MPa 38 MPa 31 MPa 22 MPa 18 MPa

Zawartość pyłu 0.01% 0.008% N.D. N.D. N.D. N.D.

ProJet® 1200
Niskobudżetowa, profejsonalna drukarka 3D mikro-SLA

Obszar roboczy (xyz) 43 x 27 x 150 mm

Rozdzielczość druku (xy) 56 mikronów (585 dpi*)

Grubość warstwy 0.03 mm

Szybkość druku w pionie 14 mm/h

Materiały budulcowe VisiJet FTX Green, FTX Cast, FTX Grey, FTX Clear, FTX Silver, FTX Gold

Opakowanie materiału Kartridż z przezroczystą podstawą 

Proces poprodukcyjny Utwardzanie światłem UV we wbudowanej stacji do utwardzania

Oprogramowanie Łatwa instalacja
Połączenie sieciowe
System operacyjny oparty na Windows
Automatyczne lub ręczne generowanie podpór

Obsługiwane formaty plików STL

Moc wejściowa 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0 A

Przepustowość 24 V DC, 3.75 A, 90 W max

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
       w opakowaniu
       bez opakowania

381 x 381 x 560 mm
230 x 230 x 356 mm

Waga
       w opakowaniu
       bez opakowania

12 kg
9 kg

ProJet 1200

niskobudżetowa, profesjonalna  
drukarka 3D
•	 maksymalizuj swoje zyski – uzyskując nieporównywalną  

dokładność i gładkość najbardziej skomplikowanych modeli 
relatywnie niskim kosztem.

•	 twórz precyzyjne modele – rozdzielczość na poziomie 585 dpi 
oznacza możliwość osiągnięcia każdego detalu.

•	 Przyspiesz swoją pracę – szybki druk 3D pozwala nadążyć nad 
realizacją potrzeb w zakresie wytwarzania form odlewniczych 
i precyzyjnych części.

•	 Zacznij korzystać z druku 3D niskim kosztem – ProJet 1200 jest 
drukarką bardzo atrakcyjną cenowo, a niedrogie wydruki sprawiają, 
że staje się ona idealnym narzędziem dla jubilerów, stomatologów 
i innych odbiorców. Koszt modelu o wielkości pierścionka nie 
przekracza 5 złotych.

•	 uruchamiaj proces natychmiastowo – jednym przyciskiem 
wbudowanym w drukarkę.

cechy charakterystyczne:

•	 Ulepszona technologia LED DLP dla rozdzielczości 585 dpi oraz 
grubości warstwy 0,03 mm

•	 Materiał VisiJet FTX Cast jest w pełni wytapialny, dzięki czemu 
idealnie posłuży w procesach odlewniczych wolnych od pyłów

•	 Materiał VisiJet FTX Gray ujawnia każdy detal oraz nadaje się do 
dalszego malowania

•	 Materiał VisiJet FTX Clear służy do tworzenia modeli 
przezroczystych

•	 Materiały VisiJet FTX Gold i Silver dają wrażenie metalicznego  
złota i srebra

•	 Szybki proces druku 3D – Model o wielkości pierścionka drukuje  
się w czasie nie przekraczającym 2 godzin

•	 Dedykowane kartridże z materiałem żywicznym dla zapewnienia 
najwyższej jakości druku z każdym procesem

•	 Fabrycznie skalibrowany system gwarantujący niezawodność

•	 Sieciowa komunikacja z urządzeniem oraz integracja 
z komputerem za pomocą łącza USB

*Ulepszona technologia LED DLP zapewnia faktyczną rozdzielczość na poziomie 585 dpi

Zapewnienie/Zastrzeżenie: Parametry użytkowe tych produktów mogą się różnić 
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.
© 2014 przez 3D Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. ProJet, 3D Systems oraz logo 3D Systems są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi 3D Systems, Inc. Windows jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Microsoft Corporation.
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