Ultimaker S5 Pro Bundle

Спецификации на производот
Клучни карактеристики

Индустриска производсвтвена моќ во вашиот
десктоп 3D печатач
The Ultimaker S5 Pro Bundle го комбинира нашиот на�моќен 3D
печатач со иновативните Material Station and Air Manager.
Заедно, тие го поедноставуваат вашиот работен тек на 3D
печатење со автоматското ракување со матери�алите,
ефикасното филтрирање на воздухот и контролата на
влажноста на филаментот. Ова отворено и уникатно решение
ви дава флексибилност и доверба за печатење на големи,
тешки зафати со зголемен обем на различни матери�али - дури
и 24/7 часа на производство.

Справување со матери�алите без непри�атности
Поминете помалку време за поставување на вашиот 3D
печатач и повеќе време за иновации. Пакетот Ultimaker S5
Pro Bundle ви �а обезбедува на�широката палета на
матери�али на пазарот со услови совршени за 3D печатење.
Без грижи за адхези�ата на првиот сло�, температурните
разлики или филтрирање на ултра ситните честички (UFP)
- секо�а поставка е предефинирана и секо� проект за
печатење се следи преку нашите наградувани софтверски
алатки.

Голема затворена комора за печатење: Печатете
безбедно поголеми делови на посто�ани температури за
подобри резултати
Напредно активно нивелирање: Сигурна адхези�а на
првиот сло� овозможува употреба без надзор
Наградувано корисничко мени: Екран на допир со
контрола на сите вградени елементи
Заменлив EPA филтер: Отклонува дури 95% од ултра
ситните честички при печатење - за повеќе споко� при
вашата работа
Автоматска контрола на влажност: Сиот складиран
филамент на < 40% релативна влажност
Поставува�те филамент за неколку секунди: Шест
предни фиоки за складирање на филамент го олеснуваат
вчитувањето на матери�ал (дури и за време на печатење)
Автоматско пренасочување на матери�алот: Сензорите
детектираат дали филаментот е при кра� и автоматски
започнуваат со следниот
Лесно поставување и надзор: Системот на
препознавање со NFC сензор �а управуваат работата со
матери�алите, вградена камера
Компатибилност со композитни матери�али: Печатете
делови со висока цврстина и уникатни сво�ства

Зошто да изберете Ultimaker

3D печатачи
кои едноставно,
работат.

Софвер
приготвен за
индустри�ата 4.0

Избор на
матери�али како
никогаш претходно

Поддршка
посветена на
вашиот успех

Нашите наградувани 3Д печатачи се
робусни, сигурни и лесни за употреба.
Тие испорачуваат квалитетни делови
повторно и повторно. Диза�нирани и
тестирани да работат 24/7, тие ви
овозможуваат побрзо и полесно да ги
постигнете резултатите што ви се
потребни.

Доверлив од милиони корисници на
14 �азици, Ultimaker Cura софверот се
интегрира со секо� работен тек преку
додатоците на Ultimaker Marketplace.
Потоа, зголемете го производството
и дигиталната дистрибуци�а со
Ultimaker Digital Factory.

Ultimaker нуди на�широк избор на
матери�али на пазарот. Со систем на
отворено влакно, секогаш можете да
ги прона�дете вистинските сво�ства
на матери�алот за вашата
апликаци�а - од топлина, хемикали�а
или отпорност на абење до
флексибилност.

Каде и да сте во светот,
поддршката за Ultimaker е блиску
до вас. Нашата глобална мрежа
на партнери за услуги нуди
професионална инсталаци�а,
обука и одржување - на ваш �азик
и во вашата временска зона.

Побара�те понуда на ultimaker.com/quote/request

Ultimaker S5 Pro Bundle спецификации
Печатач
и
печатарски спецификации

Глава за печатење со дво�но истиснување со уникатен систем за

Глава на печатач

подигнување на автоматските млазници и �адра за печатење што
може да се заменуваат
Волумен на градба

330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 in)

Ди�аметар на млазница

0.4 mm (included)
0.25 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (се продава одвоено)

Градежна површина

Загреано стаклено плато (20 - 140 °C)

Тип на фидер

Дво�но управуван, отпорен на абрази�а и абење
6 со NFC препознавање

Фиоки за филамент
Компатибилнoст со ролни на
филмент

Ширина: 50 - 70 mm (2 - 2.7 in)
Ди�аметар: 197 - 203 mm (7.8 - 8 in)
Ди�аметар на �адро: > 98 mm (3.8 in)

Технологи�а на филтер

заменлив EPA филтер

Ефикасност на филтерот

Дури до 95% од ултра ситните честички

Гласност при работа

< 51 dBA

Поврзување

Wi-Fi, LAN, USB port

Димензии

495 x 500 x 1197 mm (19.5 x 19.5 x 47.1 инчи)

Нето тежина

41.9 кг. (92.4 lbs)

Софтвер

Обезбеден софтвер

Гаранци�а

Гарантен период

Ultimaker Cura, нашиот бесплатен софтвер за подготовка на печатење
Ultimaker Digital Factory, нашиот cloud-базиран систем за печатачко
управување
12 месеци

Физички димензии

Compatible accessories

Јадро на печатач CC
0.6 mm
Рубинов врв за печатење
композити од абразивно стакло
и �аглеродни влакна

Јадра на печатач AA и BB
0.25, 0.4, 0.8 mm
Млазници за брзо менување на
матери�али, како и за потпори
растворливи во вода

Прекривки за млазници
x10
Чува�те �а главата за печатење
чиста - особено кога печатите
композити

Компатибилни матери�али

Филамент за прочистување
x10
Идеално за одржување на
вашите Ultimaker �адра за
печатење во оптимална
состо�ба

Лесни за печатење и
визуелно пригодни

• Ultimaker PLA
• Ultimaker Tough PLA

Механичка цврстина

• Ultimaker ABS
• Clariant PLA-HI-GF10

• Ultimaker PC
• BASF PET CF15

Отпорност на абење

Отпорност на топлина

• Ultimaker Nylon
• Ultimaker PP
• Igus Iglidur® I180-PF

• Ultimaker CPE+
• DSM Arnitel® ID 2060 HT

Хемиска отпорност

Флексибилност

По�ачани композити

ESD сигурност

Потпора

• Ultimaker CPE
• Arkema FluorX™ Filament

• Ultimaker TPU 95A
• DSM Arnitel® ID 2045

• Owens Corning
XSTRAND™ GF30-PA6
• Lehvoss LUVOCOM® 3F
PAHT CF 9742 BK

• Clariant ESD safe PET-G
• Kimya ABS ESD Natural

• Ultimaker PVA
• Ultimaker Breakaway

FM 686003

EMS 692523

Specifications subject to change. EN 07/2020 v1.01

Отклучете широк спектар на апликации со целосен избор на матери�али. Користете Ultimaker матери�али, ко� било филамент произведен од
трети страни од 2,85 mm или пристапете до профили на матери�али од водечки брендови. Изберете од овие матери�али, но и многу повеќе од
тоа.

