
w kompaktowym rozmiarze
PROFESJONALIZM.
w kompaktowym rozmiarzew kompaktowym rozmiarze
PROFESJONALIZM.PROFESJONALIZM.



INTELIGENTNA.
Poznaj Zortrax Inventure, 
drukarkę 3D dla profesjonalistów, 
którzy poszukują najwyższej jakości  
wydruków. Dzięki Zortrax Inventure 
będziesz mieć stały dostęp do 
takich funkcji jak DSS – systemu 
z rozpuszczalnym materiałem 
podporowym, zamkniętej 
podgrzewanej komory czy systemu 
powiadomień. To one sprawią, 
że Twoja praca przyniesie jeszcze 
więcej satysfakcji, a nawet najbardziej 
skomplikowane projekty będą 
wyróżniać się niewiarygodną precyzją 
wymiarową i powtarzalnością. 
Niezwykłe modele staną się normą.  
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Model pokryty materiałem podporowym Z-SUPPORT.

Zortrax przedstawia DSS, czyli Dissolvable 

Support System. Od teraz możesz 

tworzyć skomplikowane części i ruchome 

mechanizmy podczas jednego wydruku. 

DSS to łatwy w użyciu system, którego bazą 

jest woda i rozpuszczalna substancja. 

Dzięki niemu zaoszczędzisz jeszcze więcej 

czasu. Wystarczy, że umieścisz wydrukowany 

obiekt w roztworze i zostawisz go na kilka 

godzin. Podpory znikną bez śladu, a jedyne, 

co pozostanie na Twoim modelu, 

to gładka powierzchnia. 

POZBĄDŹ
się tego,

co zbędne.
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Zortrax Inventure jest doskonałym partnerem w pracy. Dlaczego? Bo komunikuje się z użytkownikiem. 

Drukarka ma wbudowany system powiadomień, który zapobiega błędom i daje Ci 

pełną kontrolę nad procesem drukowania. 

Materiał w kartridżu sprawia, że jego wymiana 

jest jeszcze prostsza i szybsza. Każdy kartridż ma 

wbudowany specjalny czip, który przesyła drukarce 

informacje o rodzaju materiału, jego kolorze, 

a także zużyciu.

wszystko pod KONTROLĄ.

PODŁĄCZ się.
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Najwyższy czas, by zapomnieć o zniekształceniach. 

Zamknięta podgrzewana komora Zortrax Inventure 

utrzymuje stałą temperaturę podczas całego procesu 

drukowania. Wpływ czynników zewnętrznych zostaw 

za sobą i ciesz się nieskazitelnymi wydrukami.

Funkcjonalny model przekładni.
Rozpuszczalny materiał podporowy pozwoli Ci drukować 
ruchome mechanizmy jako jeden element.

Model z rozpuszczonym materiałem podporowym, 
wydrukowany jako jedna bryła na drukarce 
3D Zortrax Inventure.

kontroluj
TEMPERATURĘ.
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Jeśli szukasz idealnego materiału do 

precyzyjnych testów, odpowiedzią jest 

Z-ULTRAT Plus, dostępny w kartridżu. 

Dzięki niemu możesz drukować części 

użytkowe, funkcjonalne prototypy lub inne 

obiekty, które wymagają wysokiej precyzji 

i trwałości. Możesz też użyć go do dokładnych 

testów przedprodukcyjnych.

Funkcjonalny prototyp plastikowych części węża ogrodowego.
Dzięki technologii LPD Plus poszczególne elementy drukowane są z dużą dokładnością, 
dzięki czemu pasują do siebie i mogą działać jako jeden mechanizm.  

Koncepcyjny model części 
obiektywu. Z-ULTRAT Plus pozwala 
na mechaniczną i chemiczną 
obróbkę powierzchni modelu.

jak 
z FABRYKI.
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Drukowanie
Technologia druku

LPD Plus – zaawansowana 
technologia z systemem DSS

Obszar roboczy 140 x 140 x 140 mm 

Rozdzielczość 90-200 mikronów

Forma materiału Kartridż

Grubość ścian Optymalna: 800 mikronów

Rozdzielczość 
punktowa wydruku

w osi XY: 400 mikronów, 
w osi Z: 90-200 mikronów

Średnica materiału 1,75 mm 

Średnica dyszy 0,4 mm

Dokładność 
pozycjonowania

1,5 mikrona

Dokładność 
pozycjonowania osi 

X/Y
1,5 mikrona

Dokładność ruchu osi Z 1,25 mikrona

Temperatura
Maksymalna 
temperatura 

ekstrudera
380°C

Podgrzewana komora Tak

Maksymalna 
temperatura komory

90°C

Temperatura 
otoczenia

15°-35°C

Temperatura 
przechowywania

0°-35°C

Drukarka 3D
Materiał podporowy

rozpuszczalny – drukowany 
z innego materiału niż model

Filtr HEPA Tak

Czujnik zużycia 
materiału

Tak

Czip z informacją 
o materiale (rodzaj, 

kolor, zużycie)
Tak

Ekstruder
drukujący z materiału budulcowego 
i materiału podporowego

Komunikacja karta SD (w zestawie)

Dostępne materiały Z-ULTRAT Plus, Z-SUPPORT

Elektronika
Zasilanie 110/240V ~ 2 A 50/60 Hz

Wymagania dotyczące 
zasilania

24 V DC @ 11 A

Zużycie energii 160 W

Oprogramowanie
Pakiet 

oprogramowania
Z-SUITE

Obsługiwane 
typy plików

.stl, .obj, .dxf, .3mf

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Mac OS X / Windows 7 
i nowsze wersje

Wymiary 
Fizyczne 
350 x 350 x 400 mm 

Prezentowana oferta i szczegóły produktu mogą ulec zmianie.

Stań się godnym 

RYWALEM.
Rozwiązania Zortrax dadzą Twojej fi rmie przewagę 

na wymagającym rynku. Dzięki nim:

 przyspieszysz i ułatwisz rozwój produktów,

 znacząco obniżysz koszty prototypowania,

 zwiększysz elastyczność produkcji,

 zyskasz łatwość w personalizacji produktów.

Odkryj Zortrax Inventure na www.zortrax.pl
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