Az Ön
igényeire
szabva
Fedezze fel a Stratasys®
J35™ Pro 3D nyomtató
sokoldalúságát

Ismertető

A házon belüli, ipari szintű,
egyszerre több alapanyaggal
történő 3D nyomtatás mostantól
olyan helyeken is elérhetővé
válik, ahol korábban sosem.

Teljeskörű megoldás
A termékfejlesztési ciklus különböző szakaszai során kihívást jelenthet a különböző
mérnöki és tervezési igények támogatása. A J35 Pro 3D nyomtatót az iparágak széles
skálájához tervezték - beleértve a szórakoztatóelektronikai termékgyártást, az oktatást,
az autóipart, a repülőgépipart és az orvosi eszközgyártást. Ez a berendezés képes az
Ön igényeinek megfelelő modellek, alkatrészek és prototípusok gyártására is.

Igazodik az
irodai
feladatokhoz
és az Ön
munkafolyamatához
Kis méretének, kevés karbantartást
igénylő kialakításának és csendes, szagmentes működésének köszönhetően
problémák nélkül használhatja ki a házon
belüli, ipari szintű 3D nyomtatók minden
előnyét. Ezenkívül a tervezési folyamatot
elősegítő eszközök teljes palettáját érheti
el, beleértve a felhőalapú szolgáltatást,
az egy kattintással való nyomtatást, az
igény szerinti képzést és az online
közösséget.

Készítsen kiváló minőségű, r észletgazdag prototípusokat!
Olyan prototípusokat készíthet, amelyek megjelenésükben, működésükben és tapintásra is
megegyeznek a végső termékkel. A J35 Pro lehetővé teszi szürkeárnyalatos, átlátszó, textúrázott
és mozgó részek kombinálását, így Ön olyan valósághű modelleket hozhat létre, amelyeket a
döntéshozók a kezükbe vehetnek, ami gyorsabb tervezési döntésekhez vezet.
Tegye idő- és költséghatékonnyá gyártást!
Ahelyett, hogy időt és pénzt pazarolna a kiszervezésre, a J35 Pro használatával mindent házon
belül készíthet el. Ezzel a sokoldalú, többféle alapanyag használatára képes berendezéssel
valósághű, kiváló minőségű alkatrészeket és prototípusokat készíthet, a többi PolyJet™ többalapanyagos 3D nyomtatóhoz képest alacsonyabb befektetéssel. Hatékonyabban iterálhat,
javíthatja ki a hibákat és ellenőrizheti a terveket, hogy gyorsabban vezethesse be a piacra a
végső tervet.

Készítsen többféle anyagból álló alkatrészeket!
A J35 3D nyomtató a funkcionális tervezéshez és a
koncepciómodellezéshez ideális, mivel többféle
alapanyag egyidejű használatára képes. A
gumiszerű, nagy ütésállóságú, merev, áttetsző és
biokompatibilis anyagok kombinálásával a legmodernebb nyomtatási képességeket használhatja. Egyszerre akár három ilyen anyaggal is
nyomtathat egyazon tálcán, így pontosan az
igényeinek megfelelő digitális anyagösszetételű
alkatrészeket
készíthet,
vagy
nyomtathat
egyszerre akár három különböző alkatrészt,
amelyek más-más alapanyagból készülnek.
Profi tervezés PolyJet technológiával
A J35 Pro verhetetlen hatékonyságú PolyJet
technológiát használ, amely lehetővé teszi az
alapanyagok és a szürkeárnyalatos színek
legszélesebb
választékának
felhasználását
egyetlen modellen belül. A végső termék
külsejével azonos finom felületű, részletgazdag
prototípusokat nyomtathat. Többek között pontos
befogószerszámokat, ülékeket, funkcionális alkatrészeket és koncepciómodelleket készíthet.
Ezenkívül
összetett
alakzatokat,
bonyolult
részleteket és finom felületeket hozhat létre.

Lássuk
a műszaki jellemzőket!
Termék specifikációk
RGD531 (elefántcsontszín)
RGD515+
SUP710™
Vero™ContactClear

Modellanyagok

VeroUltra™ WhiteS
VeroUltra™ BlackS
VeroUltra™ ClearS
DraftGrey™ Elastico™
Clear Elastico™ Black

Nyomtatási méret

Kerek nyomtatótálca, akár 1 174cm2
Nyomtatási tér magasság: 158mm
Modell maximális magassága: 155 mm

Rétegvastagság

HQS nyomtatási mód 18,75 mikron

Hálózati csatlakozás

LAN — TCP/IP

Rendszerméret és -tömeg

651 x 661 x 774 mm; 98 Kg

Pontosság

Az STL-méretektől való eltérés a merev anyagokkal nyomtatott modelleknél 1 szigma
esetén (67%) a méret alapján: 100 mm alatt: ±150 μ; 100 mm felett: az
alkatrészhossz ±0,15%-a.
Az STL-méretektől való eltérés a merev anyagokkal nyomtatott modelleknél 2 szigma
esetén (95%) a méret alapján: 100 mm alatt: ±180 μ; 100 mm felett: az
alkatrészhossz ±0,2%-a (23°C és 50% relatív páratartalom mellett).

Kezelői jelenlét

A feladatok indításához és leállításához korlátozott jelenlét szükséges

Tápellátási követelmények

100-240VAC, 50-60 HZ, 10A, 1 fázis

Előírásoknak való megfelelés

CE, FCC, EAC, cTUVus, CB

Szoftver

GrabCAD Print™

További funkciók

• Hosszú nyomtatási mód (lehetővé teszi a kiválasztott alapanyag-kazetta
működés közbeni cseréjét)
• Értesítések a felhasználónak e-mailen és a GC alkalmazáson keresztül
• Belső kamera
• VoxelPrint (megrendelés alapján)

Készen áll egy
teljeskörű
megoldásra?
A Stratasys® J35™ Pro
3D nyomtatóról bővebbet
a VARINEX Zrt. honlapján
talál.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
https://3dnyomtatas.varinex.hu/kapcsolat
VARINEX Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10.
+361 432 0248
3DP@varinex.hu
varinex.hu
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