DRUKARKI 3D MULTIJET
TWORZYWA SZTUCZNE
PROFESJONALNE DRUKARKI 3D
Funkcjonalne, precyzyjne części z plastików i elastomerów
z drukarek 3D ProJet MJP

www.3DLab.pl

Nadaj znaczenia swoim projektom
Proces MultiJet Printing (MJP) służy do produkcji precyzyjnych
plastikowych części, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem
dla funkcjonalnego prototypowania, szybkiego wytwarzania
narzędzi oraz wielu innych zastosowań. Drukuj sztywne lub
elastyczne elementy z materiałów o właściwościach ABS-u
oraz z elastomerów dla uzyskania w pełni funkcyjnych modeli.
W technologii MJP istnieje możliwość tworzenia
materiałów kompozytowych o dostosowanych
właściwościach mechanicznych oraz drukowania
z wielu materiałów jednocześnie w celu uzyskania
złożonych części o zróżnicowanych materiałowo
powierzchniach.
MJP oferuje wyjątkową rozdzielczość przy grubości
warstwy na poziomie już od 13 mikronów. Dostępność
różnych trybów druku pozwala wybrać najlepszą
kombinację rozdzielczości oraz prędkości druku.
Podeszwa buta wydrukowana z kombinacji czarnego
elastomeru oraz białego sztywnego plastiku

PRZYSPIESZ SWOJE WEJŚCIE NA RYNEK

TESTUJ POWTÓRNIE I ULEPSZAJ PRODUKT

Użytkownicy drukarek 3D MJP budują
swoją przewagę konkurencyjną dzięki
szybszemu wprowadzaniu nowych
produktów na rynek. Unikaj pomyłek
na etapie badań i rozwoju oszczędzając
tym samym czas oraz pieniądze.

Posiadanie technologii MJP w biurze umożliwia
łatwą i szybką produkcję prototypów idealnie
odwzorowujących projekt CAD. Dzięki możliwości
wielokrotnego powtarzania procesu druku,
możesz niewielkim kosztem wprowadzać
potrzebne zmiany i je testować.

Prototyp kolektora wydechowego wydrukowany
w sztywnym białym materiale VisiJet M2 RWT

Części z drukarek MJP posiadają właściwości
zbliżone do gotowych produktów z tworzyw
termoplastycznych - możesz więc testować
ich funkcjonalność oraz używać je do montażu

Drukuj modele o geometriach niemożliwych
do wyprodukowania żadną inną technologią

Korzyści z technologii MultiJet
Drukarki 3D z serii ProJet MJP 2500, 3600 oraz ProJet MJP 5500X wykorzystują technologię
MultiJet do produkcji najwierniej odzwierciedlających projekt CAD modeli spośród wszystkich
dostępnych na rynku drukarek 3D natryskujących materiał.
REZULTATY JAKICH OCZEKUJESZ

Drukuj dokładne części, które zachowają
swoją jakość przez długi czas i z odwagą
podejmuj ważne decyzje projektowe.
ŁATWY PROCES OBRÓBKI

Obróbka modeli MJP to prosty, zupełnie
zautomatyzowany proces wytapiania wosku,
bez konieczności ręcznego usuwania podpór,
chemicznych kąpieli i innych.
BRAK OGRANICZEŃ GEOMETRII

Niektóre drukarki 3D nie są w stanie
sprostać skomplikowanym geometriom
ze względu na trudności w usunięciu
podpór. W technologii MJP materiał
podporowy wytapiany jest nawet
z najciaśniejszych szczelin.

MAKSYMALNA ROZDZIELCZOŚĆ DETALI

Wysoka rozdzielczość druku to gwarancja
zadowolenia z uzyskania najwyższego
stopnia odwzorowania detali otrzymanego
modelu.
OSTRE KRAWĘDZIE I NAROŻNIKI

Jakość powierzchni, ostrość krawędzi
i powtarzalność wymiarowa plasują
drukarki MJP na najwyższej pozycji
w porównaniu do konkurencji.
GŁOWICE KLASY PRZEMYSŁOWEJ

Każda drukarka 3D z serii MJP wyposażona
jest w głowice klasy przemysłowej
zaprojektowane dla długiej żywotności
i niezawodności.

Technologia MJP od 3D Systems wykorzystuje autorskie
termicznie sterowane materiały zapewniające znakomitą
rozdzielczość wydruków. Tuż po natrysku każdej kropli
materiału następuje jej natychmiastowe schłodzenie, dzięki
czemu utrzymuje ona swój kształt podczas osiadania
na powierzchni części lub podpór.
• Kropla materiału nie rozpłaszcza się na płaszczyznach.
• Krawędzie są ostre, otwory okrągłe, a narożniki czyste.
• Ścianki boczne są idealnie gładkie.

vs.

Zachowanie kropli
w procesie MJP

Zachowanie kropli
w innych systemach

Seria ProJet® MJP 2500
Precyzyjne modele drukowane w biurze
Najnowsze drukarki 3D z linii ProJet, MJP 2500 oraz
2500 Plus to najbardziej przystępne cenowo drukarki
MultiJet, oferujące dokładniejsze odzworowanie
projektów CAD oraz lepszą rozdzielczość niż inne,
nawet 10 razy droższe drukarki 3D dostępne na rynku.
PROFESJONALNA WYDAJNOŚĆ

Zamień amatorskie nabiurkowe rozwiązania
systemem gotowym do pracy w trybie 24/7
z nieporównywalnie lepszą wydajnością i jakością.
KONKURENCYJNA CENA

Jakość MJP jeszcze nigdy nie była tak łatwo osiągalna
Nie musisz już rezygnować z dokładności wydruków
by zakupić maszynę na miarę Twojego budżetu.
WYJĄTKOWE PLASTIKI I ELASTOMERY

Materiały VisiJet® M2 zaprojektowane zostały dla
maksymalnej wydajności. ProJet MJP 2500 Plus
umożliwia drukowanie z elastomerów o parametrach
wydłużenia na poziomie nawet 650% oraz całkowitej
zdolności powrotu części do pierwotnego kształtu.

Dokładne modele pozwolą
sprawdzić poprawność
geometrii modelu

Seria ProJet® MJP 3600
Wysoka wydajność dla większej produkcji
ProJet MJP 3600 oraz 3600 Max oferują komorę roboczą
o większej objętości oraz wyjątkowo szybki czas druku
w różnych trybach - drukujesz więcej w krótszym czasie.
WYSOKA PRZEPUSTOWOŚĆ

Dzięki szybkości druku zwiększonej nawet
dwukrotnie, możesz zapełnić całą komorę druku
i wciąż szybko otrzymać swoje wydruki.

WYDRUKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Kiedy dbałość o najmniejszy detal ma największe
znaczenie, seria MJP 3600 jest bezkonkurencyjna.

KLASA VI DLA ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Z biokompatybilnych materiałów, spełniających
normę USP Klasy VI, możesz drukować części do
urządzeń medycznych.
Funkcjonalny prototyp filtra wydrukowany
ze sztywnych materiałów plastikowych
przezroczystego, białego i czarnego

ProJet® MJP 5500X
Wielomateriałowa drukarka 3D
Twoje produkty wykonane są z wielu
materiałów—teraz także Twoje
prototypy i modele koncepcyjne mogą
zostać wydrukowane z różnych tworzyw
i w większym stopniu odzwierciedlać
faktyczne własności mechaniczne oraz
wizualne.

Wielomateriałowe prototypy stanowią
kombinację materiału przezroczystego,
białego i czarnego, dzięki czemu ułatwiają
komunikację oraz symulują gotowy produkt
Drukuj przezroczyste, funkcjonalne
komponenty oraz obudowy, aby
sprawdzić dopasowanie części

SZEREG MATERIAŁÓW DO WYBORU
Ta intuicyjna drukarka 3D wyposażona
w nowoczesny system zarządzania
materiałami budulcowymi tworzy modele
o zróżnicowanych parametrach
wytrzymałościowych, ponieważ umożliwia
jednoczesny druk oraz mieszanie sztywnych,
a także elastycznych fotopolimerów, które
warstwa po warstwie są utwardzane uzyskując
oczekiwane własności mechaniczne.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
ProJet MJP 5500X drukuje szybko z materiałów
kompozytowych, a jeszcze szybciej jeśli zadamy
druk z jednego materiału.
OBSZERNE POLE ROBOCZE
Dzięki polu roboczemu większemu o 60%
od najbliższej konkurencyjnej maszyny
dostępnej na rynku, możesz drukować
duże części lub większą serię modeli
w jednym procesie.

ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII DRUKU 3D MULTIJET
Testowanie funkcjonalności
Sprawdzaj, czy na danym etapie projektowania
Twoje modele odpowiadają oczekiwaniom.
Wykrywaj błędy zanim przystąpisz do produkcji.

Testowanie kształtu i dopasowania
Weryfikuj poprawność złożenia komponentów,
upewnij się, że poszczególne części do siebie
pasują.

Jasny przekaz koncepcji
Urzeczywistniaj swoje pomysły dzięki
fizycznym modelom ułatwiającym
komunikację z klientem lub innym odbiorcą.

Dbałość o ergonomię
Najlepszym sposobem na sprawdzenie ergonomii
produktu jest trzymanie prototypu we własnych
rękach. Modele MJP są gładkie, estetyczne i trwałe.

Szybkie wytwarzanie narzędzi
Drukuj formy wtryskowe oraz inne narzędzia
do produkcji modeli konstrukcyjnych.

Przyrządy i uchwyty
Uruchom produkcję przyrządów i uchwytów na
drukarce 3D i zwolnij maszyny do obróbki CNC.

ProJet
MJP 2500

ProJet
MJP 2500 Plus

Maksymalne
_____ 295 x 211 x 142 mm _____
wymiary
komory
roboczej
(dł. x szer. x wys.)
Rozdzielczość
(xyz)

Dokładność
Materiały
budulcowe

ProJet
MJP 3600

ProJet
MJP 3600 Max

ProJet
MJP 5500X

Tryb HD:
Wszystkie tryby:
Wszystkie tryby:
298 x 183 x 203 mm 298 x 183 x 203 mm 518 x 381 x 300 mm
Tryby UHD & XHD:
203 x 178 x 203 mm

_____ 800 x 900 x 790 DPI; warstwa 32 µ _____

Tryb HD:
375 x 450 x 790 DPI; warstwa 32 µ

VisiJet M2 RWT –
Sztywny biały
VisiJet M2 RBK –
Sztywny czarny

VisiJet M3-X – Sztywny biały
VisiJet M3 Crystal – Sztywny przezroczysty
VisiJet M3 Black – Sztywny czarny
VisiJet M3 Proplast – Sztywny naturalny
VisiJet M3 Navy – Sztywny niebieski
VisiJet M3 Techplast – Sztywny szary
VisiJet M3 Procast – Odlewniczy

Tryb HD:
375 x 375 x 1000 DPI;
warstwa 25 µ
Tryb UHD i UHDS:
Tryb UHD:
600 x 600 x 1600 DPI;
750 x 750 x 890 DPI; warstwa 29 µ
warstwa 16 µ
Tryb XHD:
Tryb XHD i XHDS:
750 x 750 x 1600 DPI; warstwa 16 µ
750 x 750 x 2000 DPI;
warstwa 13 µ
_____ ±0.1016 mm na dł. 25.4 mm _____ _____ ±0.025-0.05 mm na dł. 25.4 mm _____
VisiJet M2 RWT –
Sztywny biały
VisiJet M2 RCL –
Sztywny przezroczysty
VisiJet M2 RBK –
Sztywny czarny
VisiJet M2 EBK –
Czarny elastomer
VisiJet M2 ENT –
Naturalny elastomer

Podstawowe materiały:
VisiJet CR-WT –
Sztywny biały
VisiJet CR-CL –
Sztywny przezroczysty
VisiJet CE-BK –
Czarny elastomer
VisiJet CE-NT –
Naturalny elastomer
Oraz ponad 100 różnych
kombinacji materiałów
kompozytowych

Materiał
podporowy

_______________________________ Przyjazny środowisku, łatwo wytapialny wosk _______________________________

Post-processing

_______ MJP EasyClean System _______ ____________ ProJet Finisher ____________ ____ ProJet Finisher XL ____

Oprogramowanie ____________ 3DSPRINT ____________ ___________ ProJet Accelerator ___________ ____ 3DSPRINT ____
Podstawowa
gwarancja

_______________________________ 1 rok _______________________________
____________ 5-cio letnia gwarancja głowicy ____________

MJP EasyClean System - Stacja łatwego oczyszczania wydruków
Posługując się drukarką 3D z serii MJP, nie ma potrzeby ręcznej obróbki modeli po wydrukowaniu. Stacja MJP EasyClean
System to nowe i bardzo proste rozwiązanie usuwania podpór z wydruków w czasie krótszym niż 30 minut. Dwie grzejące
jednostki wykorzystują parę oraz olej na bazie soi w celu roztopienia materiału podporowego bez konieczności pracy
ręcznej oraz bez ryzyka uszkodzenia modeli.
Zastrzeżenie: Dokładność może różnić się w zależności od parametrów druku, geometrii i rozmiaru modelu, orientacji w komorze roboczej oraz postprocessingu. 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. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Logo 3D Systems, ProJet oraz VisiJet
są zarejestrowanymi znakami towarowymi 3D Systems, Inc.
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