RapMan 3.1
Od návrhu k prototypu
3D tiskárny jsou drahé a mohou si je dovolit pouze velké
organizace s dostateèn?m rozpoètem - až do teï !
RapMan 3.1 pøináší možnost využívání vlastní 3D tiskárny
i menším organizacím a jednotlivcùm
RapMan 3.1 snižuje náklady na design a výraznì urychluje
vývoj nových produktù
RapMan 3.1 je ideálním nástrojem pro využití ve školství.
Možnost reálného vytvoøení vlastního 3D modelu
výraznì zvyšuje zájem žákù o výuku.
RapMan 3.1 je díky pøijatelné cenì a nízkým nákladùm
na provoz ideálním zaøízením provoz ideální 3D
tiskárnou pro oblast hobby modeláøství.
RapMan 3.1 vytváøí pevné a odolné 3D objekty
pomocí technologie FDM z široké škály
náplní v mnoha barevných variantách.
RapMan 3.1 kit, veškeré materiály a náhradní
díly jsou vždy k dispozici v Èeské Republice
za pøijatelné ceny.

ARCHITEKTURA - DESIGN - VÝUKA - PROTOTYPING - HOBBY
Nízké vstupní náklady - cena kompletního kitu již od 24.990 Kè
Nízké provozní náklady - jediným spotøebním prvkem je tiskový
materiál s cenou od 650 Kè/kg.
Bez nutného kontraktu na údržbu - tiskárna je navržena tak, aby
veškerou údržbu mohl provádìt uživatel.
Jednoduché sestavení - díky sadì manuálù v èeském jazyce je
sestavení celého kitu snadné. Pokud však chcete rovnou tisknout,
nabídneme Vám sestavení formou doplòkové služby.
Podpora v èeském jazyce - v pøípadì potøeby Vám naši vyškolení
technici ochotnì poradí s nastavením tisku pro daný objekt èi s výbìrem
vhodného tiskového materiálu.
Mezinárodnì oceòovaný produkt - kit RapMan 3.1 získal celou øadu
ocenìní, napøíklad cenu BETT 2010 za nejlepší elektronické zaøízení
pro školství a výuku.

V pøípadì zájmu tiskárnu rádi pøedvedeme v našem pøedvádìcím centru
volejte 724 833 773
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RapMan 3.1 Technická specifikace

THINK, DESIGN, PRINT, REFINE
Šíøka

650 mm

Délka

570 mm

Výška vèetnì extruderu

820 mm

Výška bez extruderu

510 mm

Váha

17 kg

Pøíkon

5 A / 12 V (60 w)

Maximální teplota tiskové hlavy

270 °C - Elektronická regulace

Maximální rozmìr tištìného objektu

275mm x 205mm x 210mm

Tisková rychlost

Maximálnì 15 mm3 za sekundu
Dle tištìného objektu a materiálu

Tolerance

osy x a y - 0.05 mm
osa Z - 0.2 mm

CNC základna

Tisková hlava - Extruder

Osy X a Y øízeny pomocí krokových motorù
s vysokou pøesností a ozubených øemenù.

Pøísun tiskového materiálu øízen
pomocí krokového motoru s vysokou pøesností.
Tryska a topná hlava je spojena
v jediném komponentu.
Teplota topné hlavy trvale ovládána
elektronicky.

Osa Z øízena pøesným krokovým motorem
a ètveøicí vodících šroubù s pøevodem síly
pomocí ozubeného øemene. Použity bezvùlové soustavy matic.

Precizní zakázkový hnací šroub pro
spolehlivý a konstantní pøísun materiálu do topné hlavy.

Lineární ložiska pro vedení
Vodící tyèe z leštìné oceli 12 mm
Ocelový rám pro vynikající stabilitu a odolnost

Elektronika
Speciální deska elektroniky s rychlým procesorem umožòuje zpracování
velkých souborù.
Tisk probíhá z SD karty, PC nemusí být v dobì tisku pøipojeno
Integrovaný OLED displej
Plná kontrola všech tiskových parametrù i v prùbìhu tisku.
Aktualizace firmware pøes USB rozhraní.
Možnost ovládání až 3 extruderù.
CZ verze v pøípravì.

Tiskové materiály
ABS - Acrylonitride butadiene styrene
Barevné varianty: Pøírodní, Èerná, Modrá, Zelená, Žlutá
PLA - Polylactic Acid
Barevné varianty: Pøírodní, Èerná, Modrá, Zelená, Žlutá
Prùsvitné varianty: Èervená, Modrá, Žlutá, Zelená, Bílá
LDPE - Low Density PolyEthylene
Barevné varianty: Pøírodní / Prùsvitná
PP - PolyPropylene
Barevné varianty: Béžová
uPVC - Unplasticised Poly Vinyl Chloride
Barevné varianty: Bílá
HDPE - High Density PolyEthylene
Barevné varianty: Bílá

Váha balení: 1 kg
Prùmìr: 3 mm
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