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z serii ProJet® CJP
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PROFESJONALNE DRUKARKI 3D



Wyróżnij swoje modele na tle innych

 

MODELE KONCEPCYJNE  
Umieszczaj wzory etykiet,
logo, komentarze, obrazy
i tekstury bezpośrednio

na prezentowane modele.

MODELE EDUKACYJNE
Fizyczne modele cyfrowych

projektów angażują uczniów
oraz zachęcają ich do zgłębiania

wiedzy.

MODELE MEDYCZNE
Realistyczne modele 3D
pomagają zaplanować
operacje oraz ułatwiają

komunikację z pacjentem.

ARCHITEKTONICZNE ORAZ
GEOPRZESTRZENNE MODELE 

Piękne, szczegółowe modele
architektoniczne i geoprzestrzenne

znacznie przyspieszają proces
podejmowania decyzji.

WZORNICTWO 
Powtórne szybkie wytwarzanie

oraz powtórne ulepszanie to
gwarancja dobrze opracowanego

produktu.

ROZRYWKA I SZTUKA 
Drukuj �gurki, własne modele,
zabawki i inne. Stwórz kolekcję

własnych projektów.

USPRAWNIJ KOMUNIKACJĘ

Przekaż swoją koncepcję opracowywanego
produktu - zaprezentuj styl, kształt, kolorystykę
poprzez wielobarwne, żywe modele wysokiej
rozdzielczości wydrukowane w jednym procesie.
Zdobywaj klientów dzięki zmaterializowanym
pomysłom na gotowy produkt, zrób wrażenie
na prosperującym kliencie lub sponsorze.

OBNIŻ KOSZTY PRZYGOTOWANIA PRODUKTU
Drukuj prototypy na wczesnym etapie rozwoju
produktu i sprawdzaj różne wersje tworzonego
produktu. Wykrywaj błędy, ryzyka, testuj
ergonomię, wyszukuj fragmentów do
ulepszenia zanim przystąpisz do faktycznej
produkcji. Druk 3D z proszku VisiJet PXL Core
jest ekonomiczny, a niewykorzystany w jednym
procesie materiał jest całkowicie odzyskiwalny.
Koszt druku i eksploatacji dla użytkownika
to najtańszy sposób na uzyskanie prototypu.

WPROWADŹ INNOWACJĘ

Dzięki wdrożeniu drukarki 3D Twoje procesy
będą przebiegać szybko i sprawnie. Możesz bez
żadnego wysiłku drukować modele o każdej
geometrii zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujesz.
Seria ProJet CJP to łatwe w obsłudze urządzenia,
przystosowane do pracy w warunkach biurowych.

PRZYSPIESZ SWOJE WEJŚCIE NA RYNEK
Użytkownicy technologii CJP na całym świecie
osiągają przewagę nad konkurencją dzięki
szybszemu wprowadzaniu swoich produktów
na rynek. Dzięki szybkim i wielokrotnym 
powtórzeniom cyklu testowania wydrukowanych
prototypów i modeli, ich wspólnej analizie
z potencjalnymi klientami, masz pewność,
że Twój produkt będzie w pełni odpowiadał
na ich potrzeby.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII CJP:



LIDER TECHNOLOGII DRUKU COLORJET

CJP jest technologią, która pozwala na tworzenie foto-
realistycznych kolorowych modeli z zachowaniem półtonów
i z wykorzystaniem techniki drop-per-voxel. Drukarki
wykorzystują tusze cyan, magenta, yellow oraz w niektórych
modelach także black, które rozprowadzane są na biały
sproszkowany materiał. 

 

Rozmycie, półtony, gradienty oraz inne efekty
gra�czne - na modele możesz nanosić
dowolne tekstury, które będą widoczne
nawet z odległości. 

Seria ProJet CJP x60 wykorzystuje technologię ColorJet do produkcji wysokiej rozdzielczości,
w pełni kolorowych i rzeczywistych modeli i prototypów.

Skomplikowane modele, jak ten
model serca, mogą być drukowane
z naniesioną teksturą

ORYGINALNA TECHNOLOGIA W KOLORZE
Foto-realistyczne modele drukowane
w palecie CMYK z powodzeniem oddają
docelowy wygląd i styl opracowywanego
produktu bez konieczności malowania.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

NAJSZYBSZY DRUK 3D
Technologia CJP umożliwia szybki druk,
dzięki czemu swoje modele możesz
otrzymać w ciągu zaledwie kilku godzin.
Możesz drukować wiele średnich modeli
jednocześnie lub duże modele w krótkim
czasie. BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA

Zamknięty system ładowania, usuwania
oraz recyklingu materiału powoduje,
że system jest bezpieczny w użytkowaniu.
Ze względu na brak konieczności drukowania
elementów podporowych (tzw. support’ów),
nie ma potrzeby używania jednorazowych
narzędzi, ani toksycznych roztworów.

Modele CJP przedstawiają zamysł
gotowego produktu

Korzyści z technologii ColorJet 

W procesie CJP mamy do czynienia 
z całkowitym odzyskiem niewykorzystanego
materiału. Modele nie wymagają podpór,
ani nie generują odpadów. Koszt użytkowania
maszyny jest dużo tańszy od konkurencyjnych
rozwiązań.



KOLOR I O WIELE WIĘCEJ

Drukarki CJP przeznaczone są do warunków zarówno
biurowych, komercyjnych jak i szkolnych. Są to sprawdzone
i najbardziej znane urządzenia umożliwiające druk w pełnym
kolorze, jednak oprócz tego są to szybkie, wydajne
i ekonomiczne maszyny. To idealne rozwiązania dla modeli
koncepcyjncych - z kolorem lub bez.

ProJet® CJP 660Pro

ProJet® CJP 360

ProJet® CJP 260C
ProJet® CJP 460Plus

Seria ProJet® CJP x60 
Standard w druku 3D kolorowych
modeli, szybkość druku oraz
przystępność cenowa

Dzięki jednej z najszybszych prędkości
druku dostępnych na rynku, z drukarką
z serii ProJet CJP x60 możesz w krótkim
czasie oraz niskim kosztem przekształcić
swoje pomysły w realistyczne modele.   

NAJSZERSZA GAMA KOLORYSTYCZNA
Wybierz jedną z serii maszyn ProJet x60
w zależności od preferowanej gamy
kolorystycznej−od monochromatycznej
po profesjonalną jakość pełnej palety
CMYK, aby drukować zachwycające,
wielobarwne modele.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Dzięki nawet 5−10 razy większej prędkości
niż w innych technologiach druku, możesz
dziennie wydrukować nawet kilkaset
niewielkich modeli lub od kilku do kilkunastu
modeli średniej wielkości. Możesz zwiększać
wydajność procesu poprzez efektywne
wykorzystywanie powierzchni komory.
Tryb Draft pozwala na druk monochromatyczny,
który jest szybszy nawet o 35% niż standardowy.

 

DUŻA POWIERZCHNIA ROBOCZA
Model ProJet CJP 860Pro posiada komorę
roboczą o wielkości 508x381x229 mm,
jest więc idealnym rozwiązaniem dla
projektantów produktów, inżynierów oraz
architektów, którzy potrzebują tworzyć
jednoelementowe duże modele lub prototypy.

Model koncepcyjny turbosprężarki
z komponentami oznaczonymi
kolorami w celu uproszczenia komunikacji.

Duże achitektoniczne modele
mogą być drukowane w całości



 
 

Materiał VisiJet® PXL
dedykowany serii ProJet CJP x60

Drukarki 3D ProJet CJP x60 od 3D Systems wykorzystują materiały VisiJet PXL do budowy
relistycznych, wysokiej rozdzielczości modeli koncepcyjnych, złożeń oraz prototypów.
Modele mogą być piaskowane, malowane, galwanizowane oraz poddane innym metodom
obróbki, dzięki czemu możesz uzyskać rożne efekty wykończenia powierzchni modeli.

SPOSÓB DZIAŁANIA TECHNOLOGII COLORJET

Technlogia CJP wykorzystuje dwa podstawowe komponenty:
proszek gipsowy oraz spoiwo. Po rozprowadzeniu cienkiej warstwy
materiału proszkowego w komorze druku, zabarwione spoiwo jest
selektywnie natryskiwane przez głowicę na daną warstwę, powodując
jej utwardzenie. Platforma robocza obniża się po utwardzeniu każdej
kolejnej warstwy aż do utworzenia całego modelu.

Połączenie VisiJet PXL oraz roztworu
soli (Epsom Salt) jest rozwiązaniem

dla wydruków monochromatycznych.

VisiJet PXL z roztworem woskowym
tworzą piękne kolorowe modele.

VisiJet PXL + ColorBond dla ulepszonej
trwardości oraz intensywności kolorów.

VisiJet PXL oraz roztwór StrengthMax
znacznie podwyższa wytrzymałość modeli.

Po skończonym procesie druku masz wiele możliwości nadania modelom dodatkowych
właściwości mechanicznych oraz walorów kolorystycznych przy wykorzystaniu różnych
roztworów takich jak żywice, woski i inne.
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ProJet CJP
260C

ProJet CJP
360

ProJet CJP
460 Plus

ProJet CJP 
660 Pro

ProJet CJP 
860 Pro

 
236 x 185 x 127 mm 203 x 254 x 203 mm 203 x 254 x 203 mm 254 x 381 x 203 mm 508 x 381 x 229 mm

Kolor CMY Biały (monochrom) CMY Pełny CMYK Pełny CMYK

Rozdzielczość 300 x 450 DPI 300 x 450 DPI 300 x 450 DPI 600 x 540 DPI 600 x 540 DPI

Materiał budulcowy VisiJet PXL VisiJet PXL VisiJet PXL VisiJet PXL VisiJet PXL

Grubość warstwy 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Min. wielkość detalu 1 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,5 mm 0,5 mm

Max. szybkość druku 20 mm/h 20 mm/h 23 mm/h 28 mm/h 5 – 15 mm/h

Roboczy tryb druku 
(monochrom)

Nie Nie Nie Tak Tak

Ilość głowic 2 1 2 5 5

Ilość dysz 604 304 604 1520 1520

Recykling materiału Tak Tak Tak Tak Tak

Automatyczne
czyszczenie komory Nie Nie Tak Tak Tak

Komora czyszcząca Dodatkowo Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Dodatkowo

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

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.

©2016 przez 3D Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Specy�kacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logo 3D Systems, ProJet oraz VisiJet
są zarejestrowanymi znakami towarowymi 3D Systems, Inc.

Wielokolorowy model kuli ziemskiej
z wykorzystaniem tekstury


