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DOSTUPNÁ A JEDNODUCHÁ 
DESKTOPOVÁ 3D SLS TLAČIAREŇ

Vlastnosti tlačiarne

Max. veľkosť pri 
precíznej tlači - 
PA12 smooth

90 × 110 × 130 mm

Max. veľkosť pri 
precíznej tlači - 

Flexa Black
110 × 130 × 150 mm

Hrúbka vrstvy 0,075 - 0,175 mm

Laser dióda 5W IR typ, trieda 1 laserový produkt

Rozmery 
tlačiarne

620 x 400 x 660 mm

Hmotnosť 41 kg

Napájanie
Jednofázový, odporúčaná AC zásuvka 

1,6 kW, napätie 220/230 V

Záruka 12 mesiacov

Tlačová komora 150 × 200 × 150 mm 

Nezávislé vyhrievanie

  Vyhrievaný piest

  Vyhrievaný cylinder

  Vyhrievaná zásobovacia komora

  Vyhrievaná tlačová komora - max teplota 190°C

Software

  Sinterit Studio 2016

  WiFi komunikácia

  Zabudovaná kamera

  4” dotykový display

Podporované formáty STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF

Sinterit LISA SLA FDM

Tlač bez podpôr

Tvarová voľnosť

Max. využitie objemu

Detaily pri tlači

Tlačové materiály

Teplotná odolnosť

Mechanická odolnosť

Tlač pohyblivých častí

Prášky Živice Filamenty

*Porovnanie 3D tlačiarní v rovnakej cenovej kategórie a ich tlačových vlastností.

Sinterit LISA ponúka 
jednoduchosť a kvalitu 
tlače v prijateľnej cene *

ADATEX s.r.o. / Go3D.sk
J. Kollára 13 

915 01, Nové Mesto nad Váhom 
SLOVENSKO 
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Sinterit LISA balík (LISA, Pieskovačka, Sito) obsahuje kompletný systém všetkého 
čo potrebujete  pre zahájenie Vášho tlačového procesu.

Komplexné riešenie pre tlač 
vysoko detailných SLS modelov

AUTOMATICKÉ SITO 
slúži na zmiešavanie 

zostatkového prachu s 
novým prachom.

LISA - svetovo prvá desktopová 
3D SLS tlačiareň pre tlač 

prototypov a funkčných častí. 
Revolučné zariadenie, ktoré 
znižuje tlačové náklady a 

zmenšuje veľkosť priemyselných 
SLS tlačiarní.

PIESKOVAČKA* 
používaná pri post-

procesingu,
očistí povrch, ktorý 

vznikne pri tlačovom 
procese.

Sinterit LISA systém

Sinterit Lisa PieskovačkaAutomatické sito

FLEXA 
BLACK

4 kg tlačového 
prachu

Software Sinterit 
Studio 

Príslušnstvo nutné 
pre tlač

Prvky, ktoré uľahčia Váš tlačový proces

Kúpte na www.go3d.sk *Neobsahuje vzduchový kompresor.
Odporúčaná vzduchová kapacita: 290 l / min.

Unikátna 3D SLS tlačiareň Sinterit LISA otvára nové možnosti pre Vašu firmu. 
Sintetir LISA používa laser pre spekanie polymérového prášku na trojrozmerné 
objekty, rovnako ako priemyselné SLS tlačiarne.
So Sinteritom LISA tlačte sofistikované, precízne a odolné diely v cenovo 
dostupnej a ľahko použiteľnej aplikácii bez podporného materiálu.

Ak chcete pružné a “gumové” modely, 
FLEXA BLACK je ten pravý materiál.

Ak potrebujete detailné a 
odolné výtlačky použite PA12 
SMOOTH materiál 
-je vytvorený práve pre ne.

Pre viac špecifikácií – prosím 
kontaktujte spoločnosť Go3D.sk

Sinterit LISA Vám dáva 
slobodu pri tlači

Sinterit LISA dokáže tlačiť komplexné, 
plne pohyblivé a viacnásobné modely. 
Stroj, ktorý je navrhnutý pre fungovanie 
od  prvej sekundy.

SITO doplňuje produktovú 
radu a poskytuje plne 
automatický systém, 
od začiatku do konca. 
Zmiešavaním a filtrovaním 
prachu, šetrí Váš čas a robí 
celý proces čistejším a 
jednoduchším.

SITO pre Vás čistí prach, po 
ktorom je pripravený na 
zmiešanie s Fresh prachom 
a znovu pripravený pre 
tlač nových zaujímavých 
modelov.

Získajte až 70% použitého prachu spať.

Vyvážené cenové náklady!
Používajte materiál opakovane


