Broszura informacyjna wraz z cenami

Drukarka 3D ATMAT Galaxy

DRUKARKA 3D ATMAT GALAXY

ATMAT GALAXY to profesjonalna i niezawodna drukarka 3D pracująca w
technologii FDM. Urządzenie posiada nietypowe pole robocze 500x500x600 dając

sporo możliwości w modelowaniu oraz prototypowaniu. Dwie głowice, autokalibracja
stołu, montaż rolek filamentu aż do 10 kg, ekran dotykowy 7 cali daje komfort
użytkowania i sprawia że drukarka jak na swoje możliwości jest nie do porównania.

Specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaje materiałów

PLA, PET-G, ABS, TPU, HIPS,
Laywood, LayBrick, Ninja Flex, ESD

Średnica dysz

0.4mm (podstawowa),
Możliwość zastosowania 0.2mm, 0,3mm, 0.5mm, 0.8mm,
1mm

Ilość dysz (głowic)

2

Ekstruder
Średnica filamentu

Typu DIRECT (możliwość drukowania z elastycznych i
kruchych materiałów)
1.75 mm lub 2.85 mm– szpula chowana wewnątrz
obudowy

Maksymalna temperatura głowic

400 °C

Maksymalna temperatura stołu

110 °C

Zamknięta komora robocza

Zamknięta komora z aktywną kontrolą temperatury

Dokładność wydruku

0.1 mm

Prędkość druku

od 0.1 do 1 cm 3 na minutę (w zależności od materiału,
dokładności druku oraz skomplikowania modelu)

Maksymalna prędkość przejazdu:

do 150 mm/s dla dużych wydruków i ruchu jałowego

Wymiary

800x800x800 mm

Pole robocze

500x500x600 mm

Obsługa

Ekran dotykowy 7 cali

Obudowa

Stabilna, aluminiowa, zamknięta konstrukcja. Wszystkie
drzwiczki zamykane. Ekran montowany na zewnątrz
obudowy

Średni pobór mocy dla druku z PLA

220 W

Moc maksymalna

1000 W

Waga (z opakowaniem)

80 kg

Cennik
Cena końcowa sprzedaży złożonej drukarki:
MODEL
ATMAT Galaxy:

CENA netto

CENA brutto

36 585 zł

45 000 zł

Opcje dodatkowe:

OPIS

CENA netto

CENA brutto

Szkolenie z obsługi drukarki (6h) wraz z
kalibracją u klienta

600 zł

812 zł

+ 2 zł/km netto poza Małopolskę

Gwarancja z dojazdem w 24h (dotyczy dni
roboczych tylko w Małopolsce - w innych
województwach do ustalenia)

2 438zł

2 999zł

Przedłużenie gwarancji o kolejny rok

1 499zł

1 844zł

162zł

200zł

Wysyłka kurierem na terenie Polski

Gwarancja
•
•

1 rok dla firm
2 lata dla osób prywatnych

W zestawie:
•
•
•
•
•
•

Drukarka ATMAT Galaxy
2 kg filamentu
Zestaw eksploatacyjny
Instrukcja PDF
Kable podłączeniowe
Karta SD

