PROFESSZIONÁLIS 3D NYOMTATÁS

A SZABADALMAZTATOTT MULTEX4MOVE NYOMTATÓFEJJEL
MULTIRAP M500 ÉS M800 3D NYOMTATÓK

AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE
• Innovatív Multex4Move nyomtatófej a gyors és pontos 3D nyomtatás érdekében
• Szilárd gépkonstrukció minőségi alkatrészekkel
• Tanúsított gépbiztonság
• Beépített webkamera a nyomtatási terület folyamatos ellenőrzésére
• Számos izzószál a változatos felhasználhatóság érdekében
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NYOMTATÓFEJ
MULTEX4MOVE
A HATÉKONY 3D NYOMTATÁS ÉRDEKÉBEN
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ADDITÍV GYÁRTÁS
Úttörő technológia

3D NYOMTATÁS
– A JÖVŐ TERMELÉSI FOLYAMATAI
A „3D nyomtatás” fogalmát egyre többször használják az additív gyártás szinonimájaként. Az additív gyártás viszont
inkább azt a professzionális termelési folyamatot jelenti, amely jelentősen eltér a hagyományos szubtraktív termelési
módszerektől. A 3D modell valós képe CAD-adatok alapján rétegről-rétegre épül fel.

Milyen előnyei vannak a 3D nyomtatásnak?
Tervezési szabadságot nyújt, erőforrás-takarékos, fenntartható,
környezetbarát – és a felsorolást még sokáig lehetne folytatni.
Ez a tervezésvezérelt gyártási folyamat, amelyben a tervezés
határozza meg a termelést és nem fordítva, számos vállalatnak
nagyfokú tervezési szabadságot nyújt. A jövőben azokat a terméksorozatokat valósítják majd meg, amelyek esetében a kiegészítő funkciók vevőspecifikus igényekhez igazításának vagy
megvalósításának piacképes vagy előnyös hatása van.
A termékgyártás additív, vagyis a fűtőszál szinte teljesen a termékbe kerül. A fűtőszál gyors fejlődése pedig folyamatosan
újabb felhasználási lehetőségeket nyújt. Napjainkban számos
fűtőszálat kukoricából, cukorrépából és más megújuló nyersanyagból gyártanak környezetbarát technikák alkalmazásával.
A modellbe a gyártás során beépített tartóanyagok – anyagtól
függően – újrahasznosíthatók, vízoldékonyak vagy komposztálhatók.
Alkalmas az FFF 3D nyomtatási folyamat az ön termékének vagy termelésének?
Ha terméke komolyabb igénybevételre vagy zord körülményekre
szánt közepes pontosságú 3D alkatrészeket tartalmaz, akkor a
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filamenthúzásos nyomtatás (angolul: Fused Filament Fabrication – FFF) a tökéletes 3D nyomtatási folyamat az ön számára.
Ezt a technológiát már most is több vállalat használja gyors prototípuskészítésre, szerszámkészítésre és gyártásra; vizuális és
funkcionális prototípusok építésre; felfogószerelvények, fröc�csöntési és mélyhúzási szerszámöntőformák és további szerszámok gyártására; egyszerű és komplex geometriájú alkatrészek gyártására egyedi és sorozatgyártásban.
A MULTEC kizárólagos értékesítési partnereként a HAHN+KOLB
büszkén ajánlja a Multirap M500 és a Multirap M800 3D nyomtatókat. A szabadalmaztatott négyszeres Multex4Move nyomtatófej már első alkalommal is tisztán szétválasztja a színeket
és cseppmentes, többanyagú nyomatot biztosít. A különböző
méretű fúvókák alkalmazásával sokkal gyorsabbá tehető a
nyomtatás, azaz a láthatatlan töltőstruktúrák gyorsan és sokkal
durvábban nyomtathatók, mint például a látható külső felületek.
A vízoldékony segédanyag minimálisra csökkenti az utómunkálatot. A filamenthúzásos 3D nyomtatás (angolul: Fused Filament
Fabrication – FFF) szakértőjeként és élenjáró innovátoraként a
MULTEC a jövőben is megbízható hosszú távú partner. A szabadalmaztatott Multex4Move nyomtatófejért a Multec 2017-ben
„gyártástechnológia és gépészet kategóriában” megkapta a Német Ipari Díjat (Deutscher Industriepreis).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
A filamenthúzásos nyomtatás használható szerszám- és öntvénykésztésre, gyártásra,
összeszerelésre és új termékek fejlesztésére.

Vizuális modell
A vizuális modellek különösen alkalmasak a tervek „kézzelfoghatóvá” tételére. A befogó robotkar megjelenítése vizuális példát ad a konkrét komponensek megfogására és pozícionálására szolgáló egyedi megoldásra. A vizuális modellek a funkciók tréningeken való vizuális
bemutatására használhatók.
Funkcióprototípusok
A prototípus-készítés lehetővé teszi, hogy a vállalatok jelentősen lecsökkentsék az új termékek fejlesztési idejét. Ennek köszönhetően kijavíthatók a hibák és korai fejlesztések végezhetők.

Szerszám és öntvénykészítés
A dizájnelemek vagy a jellegzetes felület jelentősen növelhetik a termékértéket. A szubtraktív eljárások nem minden esetben alkalmasak erre vagy túl költségesek. Nagyszilárdságú fröccsöntött, mélyhúzott és fúvott öntőformák PLA-HT és más műanyagfilamentekkel is
nyomtathatók 3D-ben. Ez azt jelenti, hogy egyedi és kis mennyiségű termékek ergonomikusan, vonzón és költséghatékonyan gyárthatók.
Összeszerelési segédek és szerelvények
Tervezze hatékonyabban a termelési és összeszerelési folyamatokat. A 3D-ben nyomtatott
összeszerelési segédeszközök és szerelvények például jelentősen megkönnyítik az alkatrészek és szerkezeti részegységek összeszerelését.

Egyedi és sorozatgyártás
A hagyományos szubtraktív gyártási folyamatok során a komplex alakú alkatrészek és modellek csak nagyon költségesen vagy egyáltalán nem gyárthatók. Ez azt jelenti, hogy az additív gyártásra való áttérés különösen előnyös a kisebb mennyiségek esetén.

Pótalkatrészek
A pótalkatrészek gyártása elterjedt és költséghatékony megoldás a gyors rendelkezésre állás
biztosítására. Olyan fejlesztések is megvalósíthatók, amelyek javíthatják a tartósságot vagy
járulékos előnyöket nyújtanak.
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FILAMENTHÚZÁSOS NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
A rétegek egybeolvasztási folyamata

A filamenthúzásos nyomtatás folyamatában a gyártandó alkatrészek rétegesen épülnek fel. Ennek során a berendezés szinte
folyékony halmazállapotúra hevíti fel a nyersanyagot (a filamentet), majd átpréseli a fúvókán (extrudálón). A modell a rétegesen készített finom filamenteket hevíthető nyomtatóágyon építi
fel. A fúvókák számától függően a modell adott esetben különböző anyagok, színek és rétegvastagság alkalmazásával is ké-

szülhet. A nyomtatási folyamatot töltő- vagy tartóanyag segíti.
A rendszer eltávolítja a tartóanyagot, amint a modell elkészült.
A használt filamenttől függően a gyártott alkatrészek lehetnek
szélsőségesen szilárdak, formatartók és tartósak. Használhatók
vizuális modellként, funkcionális prototípusként vagy komplex
készalkatrészként az egyedi, sorozat- vagy pótalkatrész-gyártás
során.

Filament
Pl.: PLA-HT

Tartóanyag
Pl. vízoldékony PVA

Multex4Move nyomtatófej
Filamentmeghajtással

Nyomtatófúvóka
Hevített extrudáló fúvóka a
fonálszerű filamentfelhasználáshoz
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Nyomtatott darab
Tartószerkezettel

FOLYAMATLEÍRÁS
a CAD-tervezéstől a kész nyomtatott alkatrészig

1 A CAD-modell elkészítése

A CAD-modell elkészítése

A 3D nyomtatás alapját a korábban elkészített digitális modell adja. Ehhez el kell
készíteni a modellt/alkatrészt a CAD-szoftverben vagy 3D szkenneléssel elő kell állítani. A CAD-modellt ezután nyomtatható formátumúvá át kell alakítani. Az STL-formátum (angolul: Surface Tessellation Language, magyarul kb.: felületsokszögesítő
nyelv) általános szabvánnyá vált. Ennek alkalmazásakor a rendszer sok kis háromszögre osztja a felületet (háromszögesítés), amelyek a modell alakját jelenítik meg.
2 A-modell elkészítése

A CAD-modell importálása STL-formátumban

A 3D nyomtatók rétegekben dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a modellt
egyedi vékony részekre osztja az ún. „slicing” (vágás) során. A 3D szoftver optimálisan pozícionálja a modellt a nyomtatási területen és ezután egyedi rétegekre bontja.
Tartóanyagot is létrehoz, ha stabilizálni kell a 3D modellt. A kitöltőként ismert töltőstruktúrák (pl. méhsejtszerkezetek) kitöltik az üregeket és növelik a szilárdságot.
A 3D szoftver beállítható úgy is, hogy ezeket automatikusan vegye figyelembe. Az
eredmény az ún. G-kód, amely további adatokat tartalmaz a filamentadagolásról,
hőágyról, a nyomtatófej vezérléséről stb.
3 A modell nyomtatása
Az összes beállítás elvégzése után elkezdődik a 3D nyomtatás folyamata. A 3D modell rétegről-rétegre épül fel. A fúvókák a rétegtől függően váltanak a filament és a
tartóanyag között – egészen amíg a modell el nem készül.

A tartóanyag és a töltőszerkezet meghatározása

4 A modell utómegmunkálása
A rendszer eltávolítja a hozzáadott tartóanyagot: vízben való feloldással vagy lebomlasztással. A modell vagy alkatrész készre gyártásához olyan további lehetőségek
állnak rendelkezésre mint az utólagos felületkezelés – pl. homokfúvás, csiszolás,
festés, bevonatkészítés, gravírozás stb. – vagy további feldolgozás, pl. fúrás, marás,
esztergálás, ragasztás, kitöltés stb.
Kész, nyomtatott alkatrész
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INNOVATÍV NYOMTATÓFEJ
Gyorsan rendelkezésre álló alkatrészek a minőségi nyomtatásnak köszönhetően
• Az automatikus fúvókaváltórendszer már első alkalommal is
tisztán szétválasztja a színeket és cseppmentes
többanyagú nyomatot biztosít.
• Az akár négy darab egyedileg vezérelhető fúvókaméret
jelentősen felgyorsítja a nyomtatási folyamatot.
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MULTEX4MOVE NYOMTATÓFEJRENDSZER
Szabadalmaztatott innováció, az INDUSTRIEPREIS 2017 nyertese

Gyors, tiszta és pontos – az automatikus fúvókaváltórendszer már első alkalommal is tisztán szétválasztja a színeket és cseppmentes többanyagú nyomatot biztosít. A szabadalmaztatott Multex4Move nyomtatófejrendszert kifejezetten ipari használatra fejlesztették ki, a karlsruhei Huber Verlag für Neue Medien pedig első helyezéssel díjazta az INDUSTRIEPREIS 2017-en a „termeléstechnológia és gépészet” kategóriában. Az akár négy darab egyedileg vezérelhető fúvókaméret jelentősen felgyorsítja a nyomtatási
folyamatot. Ez a több nyomtatófejes Multex4Move-t egyszerre teszi a piacon kapható egyik leghatékonyabb nyomtatófejjé és
meggyőző nyomtatási minőséget nyújt. A MultexMove több nyomtatófejes rendszerek két különböző változatban kaphatók: Multex2Move és Multex4Move, rendre kettő vagy négy fúvókával.
Működés:
A nyomtatási folyamatban az egyik fúvóka mindig aktív és
nyomtatási pozícióban van. A többi, inaktív fúvóka a forgótárcsa szilikonpárnáján van, ami megakadályozza a csepegést.
Filamentcseréléskor az aktív fúvóka visszahúzódik. A rendszer
átpozícionálja a tárcsanyílást. Az aktív fúvóka készenléti pozícióba mozog és inaktiválódik. Ezzel egy időben a következő
fúvóka nyomtatási pozícióba mozog és folytatja a nyomtatási
folyamatot. A különböző fúvókaméretek gyors, többszínű modellépítést tesznek lehetővé.
• A nagy fúvókanyílás használható a töltő/tartóanyagokhoz
vagy durva felületszerkezetű modellek gyors készítésére
• A kis fúvókanyílás használható finom felületstruktúrákhoz,
akár már 0,02 mm-es rétegvastagságtól.

1

2

Előnyök:
• Hatékony nyomtatás akár négy, különböző nyílású fúvókával
• Tiszta szín- és anyagszétválasztás a meggyőző nyomtatási
eredmény érdekében
• Készenléti pozícióban nincsen csöpögés vagy kenés a szilikonpárnás forgótárcsán
1 Nyomtatófúvóka

2 Szilikonpárnás forgótárcsa
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MASSZÍV GÉPÉSZET
Hosszú távon is pontos
• A hosszú távon is pontos működés és masszív konstrukció érdekében
kizárólag professzionális gépészeti
elemek kerülnek felhasználásra.
• A biztonsági berendezések rendelkeznek CE-megfelelőséggel és megfelelnek
a gépekről szóló irányelvnek és a termékbiztonságról szóló
német törvénynek (Produktsicherheitsgesetz).
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MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK
Ipari alkalmazásra

Készülékház
A házkonstrukció alapját minőségi alumíniumprofilok adják. A biztonsági berendezések rendelkeznek CE-megfelelőséggel és megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek és a termékbiztonságról szóló német törvénynek (Produktsicherheitsgesetz).

Lineáris vezetősín
A minőségi lineáris vezetősínek és golyóorsók gondoskodnak a nyomtatófej optimális pozícionálásáról és a nyomtatóágy hézagmentes leeresztéséről.

A nyomtatóágy szintezése
A nyomtatóágyat a teljesen automatikus MultiSense nyomtatóágy-szintezés méri és szintezi.
A fúvóka és a nyomtatóágy közötti távolság ennek köszönhetően az egész X/Y-síkon konzisztens, ami a tiszta nyomtatási eredmény fontos előfeltétele.

Filamenttároló beépített filamentellenőrzéssel
A nagyméretű filamenttárolóban akár 10 tekercs (M800) is tárolható, így jelentős filamenttartalék képezhető. A még jobb nyomtatási tulajdonságok érdekében még jobban felmelegíthető. A filamentellenőrzés ezenfelül gondoskodik a problémamentes nyomtatásról.

Nyomtatásellenőrzés
A beépített webkamera folyamatos nyomtatásellenőrzést tesz lehetővé. A rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha elfogy a filament. A webkamera és a filamentellenőrzés külön
alkalmazáson keresztül férhető hozzá, amely Androidos okostelefonra vagy tabletre telepíthető.
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TELJESEN AUTOMATIKUS
NYOMTATÓÁGY-SZINTEZÉS
A pontos 3D nyomtatás a fúvóka és
a nyomtatóágy közötti párhuzamossággal kezdődik
• A MultiSense nyomtatóágy-szintezés teljesen automatikusan méri és szintezi
a nyomtatóágyat.
• Ez pontos, párhuzamos rétegstruktúrát ad és jelentősen javítja
a nyomtatási minőséget.
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INTEGRÁLT FOLYAMATELLENŐRZÉS
Folyamatos nyomtatásellenőrzés beépített webkamerával
• Egyik szemét folyamatosan a nyomtatási folyamaton tarthatja.
• A filamentellenőrzés mellett a rendszer akkor is értesíti a felhasználót,
ha probléma adódik a nyomtatási folyamat során, vagy ha
elfogy a filament.
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MULTIRAP M5OO

A PROFESSZIONÁLIS
3D NYOMTATÁS AZ
M500-ZAL KEZDŐDIK

Nyomtatási terület
• Zárt nyomtatási terület
• méretek: 480 x 380 x 350 mm
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15" ipari érintőképernyős számítógép
• Microsoft Windows operációs rendszer

Biztonsági berendezés
• CE-megfelelőség, gépekről szóló irányelv
• Megfelel a termékbiztonságról szóló német törvénynek

Filamenttároló
• Nyitott
• Összesen akár négy filamenttekercshez
• Filamenttartó: max. 8 kg vagy 6 400 köbcm.

Filamentellenőrzés
• Opcionális

Szoftver
• Simplify3D a könnyű és kényelmes működtetésért

Nyomtatófej
• Szabadalmaztatott Multex2move többszörös nyomtatófej a
tiszta és kiváló felületminőségű 3D nyomat érdekében
• Kibővíthető a négy nyomtatófúvókás Multex4Move-ra

Elhelyezés
• Alapra (külön kapható) vagy megfelelő munkapadra
Nyomtatásiterület-ellenőrzés
• Opcionális

MULTIRAP M8OO

NAGYTERÜLETŰ NYOMTATÓ IPA
RI ALKALMAZÁSRA

Nyomtatási terület
• Nagyméretű, zárt nyomtatási terület
• méretek: 650 x 500 x 800 mm
Biztonsági berendezés
• CE-megfelelőség, gépekről szóló irányelv
• Megfelel a termékbiztonságról szóló német törvénynek
Filamentellenőrzés
• Folyamatosan ellenőrzi a filamentigényt
• Hiba esetén a nyomtatási folyamat
megáll és az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót
Nyomtatófej
• Szabadalmaztatott Multex2move többszörös nyomtatófej a
tiszta és kiváló felületminőségű 3D nyomat érdekében
• Kibővíthető a négy nyomtatófúvókás Multex4Move-ra

19" ipari érintőképernyős számítógép
• Microsoft Windows operációs rendszer
Filamenttároló
• Beépített, opcionálisan melegíthető
• Összesen akár 10 filamenttekercshez
• Filamenttartó: max. 20 kg vagy 16 000 köbcm.
Szoftver
• Simplify3D a könnyű és kényelmes működtetésért
Nyomtatásiterület-ellenőrzés
• Valós idejű ellenőrzés webkamerával
• Androidos készülékekre telepíthető alkalmazáson
keresztül férhető hozzá
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LEGYEN KREATÍV!
Tegye egyedivé termékeit
• Gyönyörű dizájnú, könnyű és masszív –
tegye egyedivé termékeit.
• Hozzon létre további funkciókat a használat
megkönnyítése
érdekében.
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ELŐNYÖK ÉS ERŐSSÉGEK
áttekintés

Szerszámmentes termelés
Alkatrésztervezés és -gyártás szerszám nélkül
Előny: Jelentős szerszámköltség-megtakarítás
Termékfejlesztés
Prototípuskészítés és hibakizárás a készítési folyamatban
Előny: Az utólagosan felmerülő magas költségek elkerülése
Hozzon létre költséghatékony kezdeti mintát vagy funkcionális modellt
Előny: Gyorsabb tervjóváhagyás
Termékek létrehozása és fejlesztése
Szubtraktív módszerekkel nagyon nehezen vagy egyáltalán nem megvalósítható formák létrehozása
Előny: Tegye egyedivé termékeit vagy hozzon létre további funkciókat
A nyomtatott darabok finomítása homokfúvással, csiszolással, festéssel, bevonattal vagy gravírozással,
illetve megmunkálása fúrással, marással, esztergálással, ragasztással, kitöltéssel stb.
Előnyök: Költséghatékony látható és kereskedelmi alkatrészek készítése
Tipp: A 3D nyomtatás további erőssége a masszív, könnyű alkatrészek méhsejtes belsőszerkezettel
A gyártási folyamatok optimalizálása
Termelési és összeszerelési folyamatok optimalizálása további eszközök készítésével.
Előny: Növelje a gyártás termelékenységét és hatékonyságát
Öntőformabetétek készítése homoköntéshez, vákuumos hőformáláshoz és fúváshoz
Előny: Összetett geometriájú alkatrészek és minták költséghatékony gyártása
Tipp: 3D nyomtatott befogószerkezetek használata például a 3D koordinátamérő géphez
Tegye „kézzelfoghatóvá” a tréninget!
Készítsen tréningjeire szemléltetőmodelleket és funkcionális modelleket
és tegye termékeit és terveit még „kézzelfoghatóbbá”!
Előny: Az elképzelések megfoghatók, tapinthatók és nem csak nézhetők
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NAGYOBB RUGALMASSÁG
Újabb filamentekkel is használható
• Az új filamentek kibővítik és fejlesztik a felhasználási lehetőségeket
• A MULTEC-filamentek minőségi termékek,
az EU-ban készülnek
• Minden MULTEC 3D nyomtató nyílt rendszer, vagyis
más gyártók filamenteivel is használhatók

18

FOGYÓESZKÖZÖK
a 3D nyomtatóhoz

FILAMENTEK
A filamentek közötti alapvető különbséget az anyagösszetétel
adja. Az új és innovatív filamenteknek köszönhetően folyamatosan bővül a lehetőségek köre és javulnak a meglévő tulajdonságok. Egyes filamentek kiválóan alkalmasak utólagos felületkezelésre, pl. csiszolásra vagy festésre. A nyomtatott darabok
további megmunkálásnak vethetők alá, pl. esztergálásnak, marásnak vagy fúrásnak.
A MULTEC filamentek Európában és a legjobb minőségben készülnek, valamint biztosítják a legjobb nyomtatási minőséget és a nyomtatott darabok szilárdságát. Minden filament megrendelhető a webshopban:
www.hahn-kolb.de.

TARTÓANYAG
A tartóanyag elsődleges funkciója, hogy tartsa és stabilizálja a gyártott modelleket és alkatrészeket. A hagyományos filamentekével megegyező sebességben adagolható. A MULTEC PVA például ideális vízoldékony tartóanyag, amellyel az
utólagos megmunkálás minimálisra csökkenthető. Ez a tartóanyag már az első alkalommal is nagyon jól alkalmazható
a Multex4Move cseppmentes nyomtatófejjel – pl. hangszóróburkolat gyártásához.
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SZERSZÁMMENTES 3D NYOMTATÁS
Komplex geometriájú alkatrészek gyártása szerszámok nélkül
• Ez a filamenthúzásos nyomtatási technológia egyik erőssége.
• Szerezze be professzionális 3D nyomtatóját tőlünk!

20

FILAMENTEK
Választás és használati lehetőségek

A TOP 3

MULTEC-FILAMENT

ábra: mélyhúzószerszám

ábra: befogó robotkar

ábra: rendszámtábla megvilágításának burkolata

MULTEC PLA-HT

MULTEC PLA

MULTEC PETG

• Minőségi ütésálló és hőálló speciális
filament jó nyomtatási tulajdonságokkal (pl. csekély alakváltozás)
• Az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas hőre lágyuló műanyag kiemelkedően egységes külsőt és megjelenést
biztosít
• A PLA-HT emellett feldolgozás közben
sem jelent egészségi veszélyt.
• Könnyű kezelhetőség és jó utómegmunkálási lehetőségek
• Nagyon jó méretpontosság
és köralak-pontosság

• Minőségi szabványfilament jó nyomtatási tulajdonságokkal (pl. csekély
alakváltozás)
• Az élelmiszeripari felhasználásra
alkalmas hőre lágyuló műanyagnak
kiemelkedő a kopásállósága
• A PLA emellett feldolgozás közben
sem jelent egészségi veszélyt.
• Könnyű kezelhetőség és jó utómegmunkálási lehetőségek
• Nagyon jó méretpontosság
és köralak-pontosság

• Minőségi speciális filament jó nyomtatási tulajdonságokkal (pl. csekély
alakváltozás)
• Ez az élelmiszeripari felhasználásra
alkalmas, hőre lágyuló műanyag jó
ütésállóságot és kiváló hőállóságot
biztosít
• A PETG emellett feldolgozás közben
sem jelent egészségi veszélyt.
• Nagyfokú fényáteresztő-képesség és
csekély gyúlékonyság

A nagyteljesítményű és rugalmas PLAHT anyag rendkívül alkalmas mélyhúzószerszámok, dinamikus elemek és
funkcionális alkatrészek gyártására.

A PLA kemény, könnyen nyomtatható szabványműanyag olyan alkatrészekhez, amelyeknek kimagaslóan kopásállónak kell lenniük.
Pl.: dinamikus elemek és funkcionális
alkatrészek.

Jó anyagtulajdonságainak és nagyfokú
fényáteresztő-képességének köszönhetően a PETG kiválóan alkalmas terhelésnek kitett optikai tulajdonságú
alkatrészek gyártásához, pl.: rendszámtábla megvilágításának burkolata

TOVÁBBI FILAMENTEKRŐL OLVASHAT EZEN A CÍMEN:
WWW.HAHN-KOLB.DE
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MŰSZAKI ADATOK
A MULTIRAP M5OO és M800 első pillantásra
„MADE IN GERMANY”

Nyomtatási terület (X×Y×Z)
Feldolgozási sebesség (X×Y×Z)
Rétegmagassági pontosság

mm

480×380×350

M500

mm/s

650×500×800
330/300/150

mm

0,02

0,02

Nyomtatófúvókák száma

Mennyiség

2/4*

2/4*

Filamenttekercsek száma

Mennyiség

4

10

Filamenttároló

kg/köbcm

8/6400

20/16 000

opcionális

igen

Filamentellenőrzés
Filamenttároló
MultiSense nyomtatóágy-szintezés
Ágyfűtés

°C

Integrált webkamerás nyomásellenőrzés
Ipari érintőképernyős számítógép

col

WiFi-s és LAN-os hálózati kapcsolat
Készüléktokozás méretei
vezérlőegységgel (Sz×Mé×Ma)
Tömeg
39910

mm
kg
Hiv. sz.

Nyitott

Zárt

igen

igen

>100

>100

opcionális

igen

15

19

LAN/WiFi

LAN/WiFi

1100×920×1200

1400×920×2030

150

320

010**

020**

Kérésre

Ár
Multex4Move nyomtatófej
M500 és M800 számára

Bővítmények
39910

Hiv. sz.

Ár
* Nyomtatófejes egység: Verziófüggően, Multex2Move vagy Multex4Move
** Leszállítás, telepítés, üzembe helyezés és a rendszer betanítása nélkül
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M800

330/300/150

100

Webkamerás nyomtatásellenőrzés
M500 számára

Filamentellenőrzés
M500 számára

110

120

Kérésre

IPARÁGAK
Filamenthúzásos 3D nyomtatási technológia

A 3D NYOMTATÁS VÉGTELEN
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGE

A 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA SZINTE MINDEN IPARÁGBAN
HASZNÁLHATÓ. IGÉNY ESETÉN ÚTMUTATÁST BIZTOSÍTUNK.

JÁRMŰIPAR
GÉPÉSZET

SZERSZÁM ÉS
ÖNTVÉNYKÉSZÍTÉS
KUTATÁSFEJLESZTÉS

REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS

ORVOSI
TECHNOLÓGIA
OKTATÁSI
LÉTESÍTMÉNYEK

.
.
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DOLGOZZUNK EGYÜTT!
RENDELJEN WEBÁRUHÁZUNKBÓL:
WWW.HAHN-KOLB.COM

RENDELJEN E-MAILEN:
EXPORT@HAHN-KOLB.DE

RENDELJEN TELEFONON:

0800 9813-188

RENDELJEN FAXON:

0800 9813-189

RENDELJEN POSTÁN:
HAHN+KOLB WERKZEUGE GMBH
SCHLIEFFENSTRASSE 40,
71636 LUDWIGSBURG, GERMANY
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HAHN+KOLB WERKZEUGE GMBH
Schlieffenstraße 40		
Tel. +49 (0) 7141 498-40
71636 Ludwigsburg, Germany
Fax +49 (0) 7141 4984999
www.hahn-kolb.com		
export@hahn-kolb.de
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A HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH hatályos
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