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Nieograniczone możliwości
w beznarzędziowej produkcji
PRZYSPIESZ PRZEPŁYW PRACY

WYELIMINUJ WYDATKI ORAZ CZAS
POŚWIĘCANY NA OBRÓBKĘ I MONTAŻ

Bezpośrednie wytwarzanie na podstawie
plików CAD eliminuje koszty związane
z manualnym procesem postprodukcyjnym
oraz montażem. Jest to znaczna oszczędność
czasu pracy.

Wdrożenie systemu SLS oznacza odciążenie
pracowników obsługujących maszyny
produkcyjne z programowania i przezbrajania
urządzeń. Znacząco wpływa na obniżenie
czasu montażu dzięki ograniczeniu ilości
składowych elementów produkowanych części.

PROJEKTUJ Z MYŚLĄ O FUNKCJONALNOŚCI

Technologia SLS zwalnia projektantów
z przestrzegania restrykcyjnych zasad projektowania
obowiązujących dla tradycyjnych metod produkcji.
Dotychczasowe złożenia mogą być drukowane
jako pojedynczy element, dzięki czemu usprawnisz
funkcjonalność części i obniżysz koszt produkcji.

Barwiony model wydrukowany
z materiału DuraForm ProX

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII SLS:

OBUDOWY

ELEMENTY MASZYN

TESTOWANIE FUNKCJONALNOŚCI

Produkcja krótkich i średnich
serii przed wprowadzeniem
gotowego wyrobu.

Zapewniają funkcjonalność
oraz zastępują zespoły
składające się z wielu
komponentów.

Testuj funkcjonalność na
prototypach - sprawdzaj
zachowanie i odporność
naśladującego materiału.

PRZYRZĄDY I UCHWYTY

PRZEWODY

DOBRA UŻYTKOWE

Przeorganizuj produkcję tak,
aby zwolnić maszyny CNC—
uruchom oddzielny proces
druku 3D wybranych części.

Optymalizuj przepływ
w ciasnych przestrzeniach
jednoelementowych
wydrukowanych przewodów.

Ciesz się swobodą projektowania,
wytwarzaj serie oryginalnych,
spersonalizowanych produktów.

sPro™ 60, 140 & 230
Dokładne, wytrzymałe części
Systemy SLS sPro charakteryzujące się
wspólną strukturą budowy, produkują
trwałe termoplastyczne części wysokiej
rozdzielczości. Ich podstawową różnicą
jest wielkość komory roboczej.

Wydrukowana obudowa szlifierki

Tylnia część obudowy odkurzacza

ZNAKOMITA ROZDZIELCZOŚĆ, GŁADKOŚĆ
POWIERZCHNI I JAKOŚĆ KRAWĘDZI
Drukuj małe lub duże części o zachowanej
wysokiej szczegółowości detali oraz ostrych
krawędziach.
RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW
Dzięki dostosowanym parametrom druku,
możesz korzystać z szerokiego zakresu
dostępnych materiałów.

MOCNE I TRWAŁE CZĘŚCI
Polegaj na technologii klasy przemysłowej
przez lata pracy nad najtrudniejszymi
zastosowaniami.
ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI MOŻLIWOŚCIOM
AKTUALIZACJI SYSTEMU
Producent urządzenia na bieżąco wprowadza
aktualizacje systemów, abyś mógł cieszyć się
coraz szybszym drukiem oraz coraz wyższą
rozdzielczością.

LIDER TECHNOLOGII

sPro™ 60
sPro™ 230

Urządzenia 3D Systems charakteryzuje praca
z wykorzystaniem potencjału przeciwbieżnej rolki o zmiennej
prędkości, która rozprowadza oraz zagęszcza poszczególne
warstwy materiału. Dzięki temu uzyskujemy bardziej
wytrzymałe i gładsze modele.

ProX™ SLS 500
Ekonomiczny sposób produkcji seryjnej
Najnowsza generacja drukarek 3D SLS, tworząca termosplastyczne modele
o najgładszych powierzchniach oraz najwyższej rozdzielczości w swojej klasie.
USPRAWNIJ PRZEPŁYW PRACY
ProX SLS 500 współpracuje z w pełni
zautomatyzowanym modułem
recyklingu i odzysku materiału.
Możesz monitorować oraz zmieniać
ustawienia druku w trakcie procesu
z urządzenia mobilnego.
MAKSYMALIZUJ SWOJĄ INWENSTYCJĘ
Obniżaj koszty swojej działalności ze
zautomatyzowanym, niezywkle wydajnym
sprzętem o niskich kosztach eksploatacji.

NIEBYWAŁY ODZYSK MATERIAŁU NAWET DO 95%
Z każdego kilgramu materiału, który zakupisz,
nawet 950 gram zostaje rzeczywiście
przeznaczone na budowę wydruków.
Ekonomiczny i przyjazny środowisku system.
NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ CZĘŚCI
Najlepsza rozdzielczość i wykończenie
powierzchni spośród wszystkich technologii
spiekających proszki poliamidowe.

JEDNOLITE WŁAŚCIWOŚCI
Mocne i trwałe części o jednolitych
właściwościach mechanicznych
w każdym procesie, niezależnie od
sposobu orientacji części w komorze.

Obudowa czujnika
lasera wydukowana
z DuraForm ProX PA

Kolektor wydechowy wydrukowany
z DuraForm ProX PA
Orteza nadgarstka z DuraForm ProX PA

MODUŁ KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁU (MQC)
Opracowany specjalnie dla systemu ProX SLS 500,
moduł kontroli jakości materiału MQC zapewnia
o najlepszej jakości wydruków oraz wydajnym
wykorzystaniu materiału. Automatycznie pobiera,
odprowadza do recyklingu oraz miesza materiał,
pozwalając na działanie drukarki 3D w trybie 24/7.

Materiały termoplastyczne
i elastomery dla wymagających części
Wybieraj spośród szerokiej gamy dostępnych materiałów DuraForm®,
decydując o właściwościach ostatecznego wydruku.
DuraForm ProX PA
(Przeznaczony wyłącznie dla systemu ProX SLS 500)
Niezwykle mocny termoplastyczny materiał o bardzo
dobrych właściwościach mechanicznych, zapewniający
najlepszą jakość powierzchni wydruków.
DuraForm PA
Wytrzymały plastik przemysłowy o zbalansowanych
właściwościach mechanicznych dla szczegółowości
detali i wysokiej rozdzielczości powierzchni.
DuraForm EX Black/Natural
Odporny na uderzenia materiał termoplastyczny
z wytrzymałością wtryskiwanego polipropylenu (PP)
oraz ABS.
DuraForm GF
Plastik przemysłowy z dodatkiem włókna szklanego,
bardzo sztywny, odporny na wysokie temperatury
i właściwościach izotropowych.

Buty przeznaczone do biegania
z podeszwą wydrukowaną
w materiale DuraForm Flex TPU

Przewód o skomplikowanej strukturze
zaprojektowany dla optymalizacji przepływu
powietrza, wydrukowany w DuraForm EX Black.

DuraForm Flex TPU
Elastomerowy, termoplastyczny poliuretan o bardzo
dobrych właściwościach wydłużenia oraz wzmocnionej
wytrzymałości.
DuraForm HST Composite
Materiał termoplastyczny wzmocniony włóknistą
strukturą dla podwyższonej sztywności, trwałości
i odporności temperaturowej.

TECHNOLOGIA SLS OD 3D SYSTEMS

Element do elektroniki z DuraForm ProX PA

Produkcyjne systemy do druku w technologii SLS są sprawdzonym
standardem w branży przemysłowej. Użytkownicy przedstawionych
maszyn czerpią korzyści z wieloletniego doświadczenia lidera branży—
3D Systems, oraz z porad i pomocy wyspecjalizowanego zespołu wsparcia.

ProX SLS 500

sPro 60 HD-HS

sPro 140

sPro 230

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

381 x 330 x 437 mm

381 x 330 x 437 mm

550 x 550 x 460 mm

550 x 550 x 750 mm

Materiały budulcowe

DuraForm ProX PA

DuraForm PA
DuraForm GF
DuraForm EX
DuraForm HST
DuraForm Flex
DuraForm Flex TPU
CastForm PS

DuraForm PA
DuraForm GF
DuraForm EX
DuraForm HST
DuraForm Flex
DuraForm Flex TPU
CastForm PS

DuraForm PA
DuraForm GF
DuraForm EX
DuraForm HST
DuraForm Flex
DuraForm Flex TPU
CastForm PS

SD/Base-HD
0,08 – 0,15 mm
(0,10 mm)

0,08 – 0,15 mm
(0,10 mm)

0,08 – 0,15 mm
(0,10 mm)

Zapytaj partnera
3D Systems o dodatkowe
materiały

Zakres grubości
warstwy
(typowy)

0,08 – 0,15 mm
(0,10 mm)

HD-HS
0,08 – 0,15 mm
(0,1 oraz 0,12 mm)
Prędkość druku

2 L/h

0,9 / 1 / 1,8 L/h

3 L/h

3 L/h

Recykling materiału

W pełni automatyczny

Pół-automatyczny

Pół-automatyczny

Pół-automatyczny

Deska rozdzielcza z materiału DuraForm PA

Tłok formujący z materiału DuraForm ProX PA

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.
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znakiem towarowym, a ProX oraz sPro są znakami towarowymi 3D Systems, Inc.
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