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XM300G SZÉRIA



IPARI SEBESSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY, MEGFIZETHETŐ ÁRON

Az XM300G család egy rendkívül flexibilis egy-, két- 
vagy négylézeres rendszer, amely ipari sebességet 
és teljesítményt kínál megfizethető áron, így a kis- és 
középvállalkozások számára is elérhetővé teszi a 
fémporágyas, lézeres technológia előnyeit. A 
nyomtatási sebesség növelése érdekében az 
XM300G a teljes munkaterületen egymást 100%-ban 
átfedő nyomtatási zónákat biztosít, egy, két vagy 
négy különálló lézerrel, választhatóan.

A nagy, 300 x 300 x 350 mm-es építési méret, amely 
300 x 300 x 450 mm-re bővíthető, a 400 W-os vagy 
700 W-os lézerek választéka, valamint a nyomtatási 
ciklusidő csökkentését szolgáló cserélhető nyomtatási 
platform révén az XM300G jól használható az additív 
gyártási alkalmazások széles körének támogatására.

AZ XM300G TULAJDONSÁGAI

> Nagy nyomtatási térfogat

> Egy, két vagy négy különálló lézer
100%-os átfedéssel rendelkező
nyomtatási zónákkal

> Nagy teljesítményű galvanométer
dinamikus lézerfolt mérettel

> Könnyen eltávolítható és cserélhető
nyomtató platform

> Modern szoftver-architektúra

>  Nyílt alapanyagplatform

Nyomtatási 
térfogat 300 x 300 x 350 mm 

Lézer Típusa1

Yb  Lézer, 400W vagy 700W 
XM300G   - Egylézeres
XM300G2 - Kétlézeres 
XM300G4 - Négylézeres 
100%-os átfedésű nyomtatási zónák

Nyomtatási 
sebesség 11,5 cm3/óra (400W, egy lézer)

Lézer gyártási 
sebessége 21,3 m/sec

Állítható lézerfolt 
méret

Menet közben dinamikusan 
állítható 100 μm-es lézerfoltméret 
(70-140 μm)

Rétegvastagság 20 - 100 μm között 

Nyomtatási 
platform

• Cserélhető nyomtatási platform
• Opcionális lefújókabin

Felhasználói 
felület 

24" intuitív, felhasználóbarát 
érintőképernyő

Elektromosság Háromfázisú áramellátás

Külső méretek 2019 x 845 x 2390 mm
szélesség x mélység x magasság

Tömeg

• XM300G   - 726 kg

• XM300G2 - 816 kg

• XM300G4 - 907 kg

Elérhető 
alapanyag porok2

• Alumínium Si10Mg
• Bronz, réz (C18150)
• Rozsdamentes acél: 316L, 17-4

PH, 15-5,, 400-as széria
• Szuperötvözetek: 718, 625, 

Kobaltkróm F75, Hastelloy® X,
• Titán Ti64
• Szerszámacélok: Martenzites  
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Az Xact Metal és az Xact Core az Xact Metal, Inc. védjegyei

1. Elsőosztályú lézertermék
2. Lekérhető paraméterek

MŰSZAKI ADATOK

*Hozzávetőleges tömeg
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