
urobte niečo

VEĽKÉ

M300



Bez cievky s materiálom

S cievkou s materiálom

Rozmery balenia

Hmotnosť tlačiarne

Hmotnosť balenia

Pracovná teplota okolia

SkladSkladovacia teplota

AC napájanie

Výkonové požiadavky

Spotreba

Pripojenie

Technológia 3D tlače

Tlačový objem

RRozlíšenie v osi Z

Veľkosť min. tlač, bodu

Hrúbka stien

Tlačové materiály

Priemer struny

Priemer trysky

Rozlíšenie v osi X,Y

Min. kMin. krok v osi Z

Max. teplota tlač. hlavy

Max. teplota podložky

Názov

Podporované formáty

Operačný systém

490 x 490 x 590 mm

490 x 560 x 590 mm

562 x 562 x 801 mm

27 kg

50 kg

15°-35°C

0°-35°C0°-35°C

110/240V ~ 2 A 50/60Hz

24 V DC @ 14 A

~ 290 W

SD karta

LPD® – Layer Plastic Deposition

300 x 300 x 300 mm

90-400 µm90-400 µm

400+ µm

Min. 400 µm, Opt. 800+ µm

Z-Filaments®

1,75 mm

0,4 mm

1,5 µm

1,25 µm1,25 µm

380° C

110° C

Z-Suite®

.stl, .obj, .dxf

Mac OS X, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8

Rozmery

Hmotnosť

Teplota

Napájanie

Parametre

Softvér

Set tlačiarne Zortrax M300 Vám zjednoduší prácu. Spolu s 
tlačiarňou dostanete bočné kryty – špeciálne panely, ktoré 

chránia tlačový proces pred vonkajšími vplyvmi, pre dokonalý 
výtlačok. Okrem krytov balenie obsahuje všetko štandartné 
príslušenstvo, ktoré budete potrebovať k práci s tlačiarňou, 
dve balenia materiálu a licenčný kód k prístupu do aplikácie 

Z-Suite.

PPre začatie jednoducho otvorte krabicu.

ešte VIAC v balení

Vyzdvihnite Vašu výrobu zavedením efektívneho a časovo 
úsporného spôsobu výroby prototypov a koncepčných 
modelov - 3D tlače. 
Tlačiareň Zortrax M300 vyhovuje potrebám všetkých 
zákazníkov, ktorí potrebujú efektívny výrobný nástroj 
prinášajúci cestu zlepšenia a inovácie.

vylepšite Váš
BIZNIS

Vieme aké je dôležité mať nezávislosť pri práci a preto čím viac si spravíte 
Vy, tým sú výsledky lepšie. Teraz môžete naozaj kontrolovať Váš projekt a 

realizovať aj Vaše najväčšie nápady.

3D tlačiareň Zortrax M300 si zobrala tie najlepšie vlastnosti s M200 
a zväčšila ich - vo všetkých osiach. S tlačovou plochou

300 x 300 x 300 mm môžete tlačiť Vaše návrhy v jednom kuse, 
pritom ukryté do kompaktného balenia.

TlačiaTlačiareň je plne zakrytovaná v rámci základného balíku a 
preto toto riešenie dáva Vašim modelom nekompromisnú 

kvalitu a odolnosť.

Všetko pre realizáciu Vašich VEĽKÝCH nápadov. 

možnosti
NEKONEČNÝCH NÁPADOV
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