M200

najlepšia voľba pre

SPOĽAHLIVOSŤ

pre Vaše POHODLIE
3D tlačiarne Zortrax, softvér a materiály pracujú ako zohraný systém. Prečo to
tak je? Odpoveď je jednoduchá - pre 100% výsledok pri tlači. Ak si vyberiete
tlačiareň Zortrax M200 nemusíte sa obávať žiadnych nemilých prekvapení.
Proste otvoríte krabicu, rozbalíte, zapnete a okamžite tlačíte kvalitne a
efektívne.

vždy PRESNÁ
Dokonalá súhra medzi tlačiarňou, softvérom a materiálom zabezpečuje vysoko
kvalitnú 3D tlač za každých podmienok. Zortrax M200 neomylne reprodukuje
rozmery každého 3D modelu - to znamená, že môžete tlačiť detailné a členité
modely s istotou, že každá kópia
bude identická.

Rozmery
Bez cievky s materiálom

345 x 360 x 430 mm

S cievkou s materiálom

345 x 430 x 430 mm

Rozmery balenia

460 x 470 x 570 mm

Hmotnosť
Hmotnosť tlačiarne

13 kg

Hmotnosť balenia

20 kg

Teplota
Pracovná teplota okolia
Sklad
Skladovacia
teplota

15°-35°C
0°-35°C

Napájanie
AC napájanie
Výkonové požiadavky
Spotreba
Pripojenie

110/240V ~ 2 A 50/60Hz
24 V DC @ 11 A
~ 190 W
SD karta (súčasťou dodávky)

Parametre
Technológia 3D tlače
Tlačový objem
Rozlíšenie v osi Z
Veľkosť min. tlač. bodu
Hrúbka stien

jednoducho SPOĽAHLIVÁ
Pri navrhovaní tlačiarne Zortrax M200 sa jej dizajnéri zamerali na to, čo považujú
za najdôležitejšie - spoľahlivosť, efektivita pri tlači a presnosť. Tieto 3 aspekty sa
stali hlavnými znakmi tlačiarne M200.
Tlačiareň bola integrovaná do ekosystému Zortrax aby poskytla užívateľom
vysokú rozmerovú presnosť, opakovateľnosť a jednoduchosť pri používaní. Veľký
pracovný priestor a široká paleta materiálov iba vyzdvihuje hodnotu ako
obsiahleho a interného riešenia 3D tlače.

Tlačové materiály

90-400 µm
400+ µm
Min. 400 µm, Opt. 800+ µm
Z-Filaments®
1,75 mm

Priemer trysky

0,4 mm

Rozlíšenie v osi X,Y
Minimál
Minimálny krok v osi Z

1,5 µm
1,25 µm

Max. tep. tlačovej hlavy

380° C

Max. teplota podložky

110° C

Softvér
Názov
Podporované formáty
Operačný systém

ADATEX s.r.o.
Jána Kollára 2014/13,
915 01 Nové mesto n.V.
Slovensko

200 x 200 x 185 mm

Priemer struny

Netrvalo dlho a Zortrax M200 si získal tisíce fanúšikov po celom svete.
O jej kvalite sa teraz môžete presvedčiť aj Vy.

LPD® – Layer Plastic Deposition

Z-Suite®
.stl, .obj, .dxf
Mac OS X, Windows XP a viac
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