
Bolj zanesljivo, ugodno, 
produktivno in hitro 
prototipiranje kot 
kadarkoli prej.

Natančno 
3D tiskanje 
Enostavno 
kot F123.



Zanesljivo. 
Ponovljivo. 
Izjemno.

Poenostavljen potek dela.
Tišje delovno okolje.
3D tiskalniki F123 so zasnovani z ozirom na enostavnost uporabe 
in okolje, v katerem bodo delovali. Certificirano varni 3D tiskalniki 
so hkrati tudi najtišji na trgu, integracija s programsko opremo 
GrabCAD pa poenostavlja pripravo na 3D tisk in povečuje 
zanesljivost.

Večja hitrost.
Večja produktivnost.
Serija F123 ponuja cenovno dostopno 3D tiskanje na industrijski 
ravni. Pohitrite svoje delo z iteracijami konceptov in potrjevanjem 
komponent. Povečajte produktivnost in hitreje dosežite cilje s 
ponovljivimi rezultati.

30 let izkušenj, 100.000 ur testov.
Samo ena serija F123.
Za podjetja so 3D tiskalniki F123 prelomna odločitev. Z najvišjo 
stopnjo “plug and print” zanesljivosti in ponovljive natančnosti 
prinašajo dodano vrednost, ki jo uporabniki pričakujejo.

Več izbire.
Več možnosti.
V seriji 3D tiskalnikov F123 lahko izbirate med različno zmogljivimi 
napravami. Ustvarjate lahko s širokim naborom materialov, vključno 
z elastomernim in kompozitnim. S pomočjo topljivega podpornega 
materiala dosegajte kompleksne geometrije s prekrivajočimi 
komponentami ter izjemno kakovostne površine.



Veliki in kompleksni elastomerni kosi. 
Natisnjeni hitro in učinkovito.

Izbor modelnih materialov, s katerimi je mogoče tiskati na 3D tiskalnikih 
serije F123, je zares velik. Poleg standardnih omogočajo tudi 3D tisk z 
inovativnimi materiali, kot je elastomer TPU 92A.

TPU 92A je termoplastični poliuretan z odlično raztegljivostjo, žilavostjo, 
obstojnostjo in odpornostjo na abrazijo, ki omogoča hitro izdelavo velikih 
in kompleksnih elastomernih kosov.

Mehanske lastnosti in enostavnost ABS. 
Ojačano s karbonskimi vlakni.

ABS-CF10 je inženirska termoplastika, ki je zaradi vsebnosti karbonskih vlaken 
neverjetno trdna in toga.

ABS-CF10 je odlična zamenjava za kovine saj omogoča izdelavo lažjih in bolj 
ergonomskih orodij za proizvodnjo, med katerimi so na primer pritrdila, držala in 
sestavni deli. 

FDM

KALUPI KONČNI
IZDELKI

ŠABLONE 
IN PRITRDILA

FUNKCIONALNI 
PROTOTIPI

KONCEPTUALNO
MODELIRANJE

Tehnologija FDM. 
Zanesljiva izbira za industrijo.

FDM je tehnologija ciljnega nalaganja materiala (Fused Deposition Modeling). 
Z njo lahko pridemo do kakovostnih prototipov, proizvodnih pripomočkov in 
raznih končnih kosov iz naprednih materialov, primernih za industrijo. 



Tehnične
specifikacije

Volumen 3D tiska
F170: 254 x 254 x 254 mm
F270: 305 x 254 x 305 mm
F370: 355 x 254 x 355 mm

Natančnost
± .200 mm oz. ± .002 mm/mm, 
(kar je večje)

Višina sloja 
0,330 / 0,254 / 0,178 / 0,127 mm 

Modelni materiali
PLA, ABS-M30, ASA, TPU 92A, 
ABS-CF10, ABS-ESD7*, PC-ABS*, 
DIRAN 401MF07* 
* na voljo le na F370

Podporni materiali
Topljiv QSR, SUP4000B

Velikost in teža
864 x 711 x 1626 mm; 227kg 

Glasnost
46 dB (delovanje) in 35dB (mirovanje)  

Audax d.o.o., Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, 
T: +386 (0)1 200 40 50, E: 3dtiskalniki@audax.si

Spoznajte več na
www.3dtiskalniki.si

Močneje. 
Hitreje. 
Boljše.
Stratasys je sinonim za 
odličnost na področju 
tehnologije FDM. 

Stratasys je v svojih 30 letih obstoja postavil standarde v industriji 
FDM 3D tiskalnikov. Z nenehnim razvojem in inovacijami jih vsakič 
postavlja še višje in svojim uporabnikom ponuja najvišjo stopnjo 
zanesljivosti in natančnosti.

Poleg serije F123 Stratasys ponuja še vrsto drugih odličnih FDM 
3D tiskalnikov, ki bodo kos še tako zahtevnim nalogam.

Stratasys F900 
Večja pretočnost proizvodnje

Velikost tiska: 914,4 x 609,6 x 914,4 mm
Natančnost: ± 0,089 mm / ± 0,0015 mm/mm (kar je večje)

Stratasys Fortus 450mc
Industrijska dodajalna proizvodnja.

Velikost tiska: 406 x 355 x 406 mm
Natančnost: ± 0,127 mm oz. ± 0,0015mm/mm (kar je večje)

Stratasys F770 
Ugoden 3D tisk velikih kosov.

Velikost tiska: 1000 x 610 x 610 mm (max. diag.: 1171 mm)
Natančnost: ± 0,200 mm oz. ± 0,002mm/mm (kar je večje)


