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Pevnost a stabilita

3D tiskárny, z produkce 3Dfactories 

se vyznačují precizním zpracováním, 
stabilitou a spolehlivostí.

Inovativní přístup ke konstrukci, 
přinesl řadu vylepšení, která oceníte 
hlavně při dlouhodobém používání 
PROFI3DMAKERU.

Všechny součásti, jsou vyrobeny z 
kvalitních slitin hliníku a mořené oce-
li. Namáhané součásti jako je podá-
vací kolečko extruderu a vodící  tyče 
jsou upraveny tak aby vydržely i při 
dlouhodobém provozu.

Filozofie 3D factories je založena na 
tradičním přístupu k výrobě kvalit-
ních a robustních strojů, které  bez 
problémů několikanásobně překonají 
svou dobu záruky. 

Prototyping 

Služby, na které jste museli čekat 
a které prodlužovali doby vývoje, 
můžete nyní díky produktům 3Dfac-
tories řešit okamžitě a za zlomek 
dosavadních nákladů. 

Díky technologii PES (precision extru-
sion system) je prototypování dílů 
nejen snadné ale také velmi levné. 

Jednoduchost

Díky uživatelsky jednoduchému a intu-
itivnímu softwaru je práce s tiskárnou 
PROFI3DMAKER velmi snadná.  

Nepotřebujete žádné speciální 
vzdělání ani dovednosti, k tomu aby 
jste tiskárnu mohli používat.

Načtení modelu je stejně snadné 
jako v každém jiném programu. Model 
můžete zmenšit, zvětšit nebo otáčet. 
Jeho aktuální velikost okamžitě vid-
íte v tabulce načtených modelů. Počet 
modelů není nijak omezený.

Program vám také řekne, jak dlouho 
bude tisk trvat a kolik materiálu bu-
dete potřebovat, je tedy snadné si 
vše naplánovat dopředu. 
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Parametry

Materiál pro tisk: 

ABS             PLA 

T = transparent

G = Svítící ve tmě

Tisková plocha: 

400x260x190mm 

Celkový modelovací prostor:
19760cm3

Rozlišení vrstvy: 
0,08/0,125/0,25mm

Rozměry: 
600 x 700 x 500mm

Hmotnost:
23Kg 

Rychlost tisku: 

80mm/s

Rychlost přejezdu: 
230mm/s

Napájení a příkon: 
24V / 180W + 24V / 120W

Certifikace: 

CE / WEEE

Rozměr balení: 
Paleta 800 x 900 x 800mm
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Distributor:

3Dfactories

PROFI3DMAKER
Skvělá 3D tiskárna za skvělou cenu. Balení obsahuje vše co 
potřebujete pro aby jste mohli tisknout. 

- USB kabel 2m
- CD 

- 3Dglue

- Imbus klíč 
- Špachtle

- 2 X 230/24V adaptér 
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D. Štubňu 1
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www.synetics.sk
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