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PRACOVNÍK

M200 Plus



Tlačová komora

Druh materiálu

Priemer materiálu

Priemer tryky

Konektivita

Extrúder

Chladiaci Chladiaci systém

Hotend

Kontrola materiálu

Tlačová podložka

Podporný materiál

Materiály

Externé materiály

VVyrovnanie podložky

Dotykový displej

Technológia

Rozlíšenie vrstvy

Min. hrúbka steny

Rozmerová presnosť

Uhlová presnosť

Max. tlaMax. tlačová teplota

Podložka

Procesor

Operačný systém

Max. teplota podložky

Okolitá prac. teplota

Skladovacia teplota

AAC input

Max. spotreba

Softvér

Podporované súbory

Operačné systémy

Výstupný formát

200 x 200 x 180mm

Filament

1.75 mm

0.4 mm

USB, RJ45, WiFi

Jednotlivý 

Dvojitý Dvojitý ofuk a chladenie extrúdera

V3 a tryska s novou geometriou

Áno, mechanický endstop

Perforovaná podložka

Mechanicky odstrániteľný

Série M + nový Z-SEMIFLEX

Aplikovateľné

AutomaticAutomatické

4″ IPS 800×480

LPD (Layer Plastic Deposition) 

90-390 mikrónov

400 mikrónov

+/- 0,2%

+/- 0,2%

290°C290°C

Vyhrievaná

Quad Core

Android

105°C

20° – 30°C

0° – 35°C

240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz240 V ~ 2.5 A 50/60 Hz

320 W

Z-SUITE 2.0

.stl, .obj, .dxf, .3mf

Mac OS X / Windows 7 a novšie

Z-CODEX

Zortrax M200 Plus USB kľúč Základné nástroje
a príslušenstvo

Tlačová podložka 1x Materiál

Tlačové parametre

Vlastnosti

Softvér

Ovládate tlačiareň ešte jednoduchšie a 
prehladnejšie pomocou veľkého 4” 
dotykového displeja. Zortrax M200 Plus 
teraz podporuje aj prezeranie modelov 
priamo v tlačiarni. Nový softvér Z-SUITE 2 
spolu s 3D tlačiarňou Zortrax M200 Plus 

poskytuje dokonalý ekosystém pre efektívnu a jednoduchú tlač. Teraz môžete 
jednoduchojednoducho ovládať viaceré tlačiarne naraz, rozdeľovať im nezávislé úlohy, alebo 
tlačiť celý projekt naraz. Softvér po novom poskytuje aj rozšírenú podporu pre 
alternatívne materiály s množstvom nastavení. Funkcia SmartLab Vám ukáže 
potencionálne riziká pri tlači, ako napríklad tenké steny, automaticky vygeneruje 
podpory, ktoré však môžete ľubovolne meniť a nastavovať.
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Oproti svojim predchodcom, tlačiarňam Zortrax M200 a M300 
disponuje Zortrax M200 Plus novou generáciou tlačovej hlavy V3, 
ktorá umožňuje tlačiť všetky doteraz dostupné materiály, ale 
pridáva aj dlho očakávaný flexibilný materiál Z-SEMIFLEX, ktorý 
vychádza z materiálu TPU-98A. Výtlačky z tohoto filamentu 
kombinujú pružnosť a húževnatosť. K celkovej funkcionalite 3D 
tlačiarne prispieva aj nová schopnosť rozoznať koniec tlačovej 
strustruny a pozastaviť tlačovú úlohu a tak počkať na výmenu 
materiálu.

Nový materiál
Z-SEMIFLEX

neobmedzená KONEKTIVITA

Rozšírte Vaše možnosti 3D tlače s novou tlačiarňou Zortrax M200 Plus. 
Jednoducho manažujte viac tlačiarní pomocou Wifi pripojenia, softvéru 

Z-Suite a zároveň monitorujte priebeh tlače cez vstavanú kameru. Modely 
môžete poslať pomocou Wifi, ethernetového konektoru, alebo jednoducho 

cez USB kľúč. Bezdrôtovo sa vykonávajú aj automatické aktualizácie tlačiarne. 
Či už tlačiareň používate na priemyselnú výrobu, alebo prototyping, Zortrax 
M200 Plus ponúka neuveriteľnú rozmerovú presnosť a konzistenciu v rámci 

celého celého Zortrax ekosystému.


