
Drukarka 
HBOT 3D F300

TO CREATE



PROSTOTA
Nasi konstruktorzy zadbali o to, żeby obsługa HBOT 3D F300 
była tak prosta, jak używanie klasycznej drukarki. Wystarczy, 
że wybierzesz jakość druku, rodzaj materiału i wielkość dyszy – 
resztę zrobi za Ciebie drukarka.

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA
Wszystko czego potrzebujesz do materializacji swoich projektów:
• Dokładność pozycjonowania głowicy: 0,05 mm; 
• Minimalna wysokość pojedynczej warstwy druku: 0,05 mm
• Dokładność wymiarowa w osiach X/Y/Z: +/- 0,1 mm
• Minimalna wielkość drukowanego szczegółu modelu 3D: 0,4 mm

 

Urządzenie przemysłowe, które cechuje możliwość pracy ciągłej,  
a każdy kolejny element posiada powtarzalne cechy mechaniczne  
i wymiarowe – tak właśnie wygląda praca na drukarce HBOT 3D 
F300.

 
300x300x300 mm
Twój pomysł powinien być ograniczony tylko Twoją wyobraźnią, 
dlatego dostarczamy drukarkę, która posiada jedną z najwięk-
szych przestrzeni roboczych w swojej klasie. 

Urządzenie, które od początku wyznacza nowy kierunek  
w standardach druku 3D. Na pierwszym miejscu postawiliśmy 
sobie jako cel wsparcie procesów przemysłowych, co zaowocowało 
dużą dbałością o ergonomię, jakość i trwałość drukarki. 

Możesz wybrać dowolną właściwość dla swojego modelu 3D. My 
zadbamy, żeby taki był: sztywny, wytrzymały, twardy, elastyczny, 
transparentny, matowy lub odporny chemicznie i na UV. Już dziś 
możesz wybrać z ponad 10 różnych filamentów, a my wciąż roz-
wijamy gamę materiałową.

NIEZAWODNOŚĆ 
I POWTARZALNOŚĆ

JAKOŚĆ

BOGATA GAMA MATERIAŁÓW

DUŻA PRZESTRZEŃ ROBOCZA



Kupując 
drukarkę 3D  
OTRZYMUJESZ:

 � darmową dostawę na terytorium Polski

 � gwarancję na 12 miesięcy (z możliwością 
przedłużenia jej o kolejny rok)

 � licencję na profesjonalne 
oprogramowanie SIMPLIFY3D

 � 1 kg materiału PLA 

 � pakiet narzędzi i akcesoriów (START KIT)

 � instrukcję obsługi i dedykowane wsparcie 
techniczne

przeznaczona
dla szerokiej
grupy odbiorców 
profesjonalnych
PRZEZNACZENIE:

 � projekty
 � prototypy
 � funkcjonalne modele 3D
 � produkty gotowe
 � produkty niskoseryjne
 � narzędzia
 � formy odlewów
 � makiety

BRANŻE:
 � motoryzacja
 � lotnictwo
 � tworzywa sztuczne
 � odlewnie
 � szkolnictwo
 � medycyna
 � robotyka
 � elektronika
 � wzornictwo przemysłowe

drukowanie nigdy nie było prostsze   
WŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA DRUKU 3D



Waga

Wymiary

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia

Komora Robocza Zamknięta

Przestrzeń Robocza

Platforma Robocza

Maksymalna Temperatura 
Platformy Roboczej

Maksymalna Temperatura 
Głowicy

Zaawansowane Poziomowanie 
Platformy Roboczej 

Materiały

Średnica Filamentu

Średnica Dyszy

Wysokość Pojedynczej  
Warstwy

Minimalna Grubość ścianki

Dokładność Wydruku X/Y/ Z

Wymiary Gabarytowe

Waga

Waga Z Opakowaniem

OPR OGRAMOWA NIE

Oprogramowanie PC

Obsługiwane Formaty Plików

System Operacyjny

Kompatybilne środowiska C A

ELE KT RONIKA

Elektronika Sterująca

Panel Sterujący

Zasilanie Sieciowe

Bezpieczeństwo  
Przeciwpożarowe

Maksymalna Moc Pobierana

Średnia Moc Pobierana

Moc Stołu Grzejnego

Moc Grzejna Głowicy Drukującej

50 kg

65 x 71 x 102 cm

FDM

Zamknięta z wymuszoną wentylacją

300 x 300 x 300 mm

Podgrzewana

120°C

260°C

Innowacyjny system półauto- 
matycznego poziomowania  
i pozycjonowania platformy roboczej
PLA, ABS, M-ABS, HIPS, H-WOOD,  
PET-G, H-GLASS, TPU , ASA-X, ABS-X

2,85 mm

0,4 mm (opcjonalnie inna średnica 
0,2-0,6-0,8-1,0)

0,05 mm – 0,70 mm

0,4 mm

+/- 0,1 mm bez uwzględnienia  
skurczu materiału

540 mm x 570 mm x 820 mm

35 kg

50 kg

Simplify 3D

STL, OBJ

Windows Vista 64, 7, 8.x,  
10 / Mac OS X / Ubuntu Linux

– wszystkie dostępne  
oprogramowania CAD

Sunbeam 3.0

Kolorowy (480 x 272 px), dotyk 
pojemnościowy

100-240V AC 50-60Hz

Klasa I

480W

250W

300W

40W



Materiały do drukarek 3D   
MATERIAŁ ABS ABS-X ASA-X M- ABS PLA HIPS PE T-G TPU H-G LASS H- WOOD

WYTRZYMAŁOŚĆ  
NA ROZCIĄGANIE

         

SKURCZ          

POWIERZCHNIA lekki mat lekki 
połysk

lekki 
połysk

połysk połysk mat połysk, 
transpa-
rentny

połysk, 
transpa-
rentny

połysk, 
transpa-
rentny

przy-
pomina 
drewno

ELASTYCZNOŚĆ          

TWARDOŚĆ          

WYTRZMAŁOŚĆ  
NA PĘKANIE

wysoka wysoka wysoka wysoka niska wysoka średnia nie pęka wysoka średnia

PODATNOŚĆ 
NA OBRÓBKĘ 
MECHANICZNĄ

         

ODPORNOŚĆ 
TEMPERATUROWA

         

WSZYSTKIE FILAMENTY  
KUPISZ W SKLEPIE ONLINE:

www.hbot3d.com



Licencja na profesjonalne  
oprogramowanie SIMPLIFY 3D   

ZAWIERA

TO 

wymuszona wentylacja komory

dotykowy panel LCD

zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

technologia FDM

możliwość wymiany dyszy (0,2-1,0 mm)

duża przestrzeń robocza 300x300x300 mm

duża dokładność i powtarzalność druku

zamknięta komora robocza

podgrzewany stół z automatyczną kalibracją

CREATE


