3-В-1 3D-Принтер
Майстерня навашому робочому столі

Кращий Бюджетний
3-В-1 3D-Принтер в 2019
Почніть свою творчу подорож разом зі Snapmaker

3D - Друк
Лазерне гравірування
Різьблення з ЧПУ

3D Друк

Лазерне гравірування

Різьблення з ЧПУ

Отримуйте задоволення
від створення прекрасного

Один для всіх, все в одному
3 змінні головки для миттєвого
перемикання між 3D-друком, лазерним
гравіруванням та різьбленням з ЧПУ
дозволять вам створювати різноманітні
проекти самостійно на одному настільному
пристрої.

Міцний і надійний
Завдяки рамі з міцних алюмінієвих
сплавів, деталям, що виготовленні з
використанням ЧПУ та покращеному
механічному дизайну, пристрій
відрізняється довговічністю і
надійністю.

Потужна платформа
Ви можете легко перетворювати пристрій на потрібний саме вам інструмент.

Простий у використанні

Зручний та інтуїтивний
Навіть початківці можуть легко зібрати
snapmaker за пів години і швидко
навчитися з ним працювати.

Просте підключення
Дуже просто підключається
завдяки інтегрованим модулям з
роз’ємами.

Програмне забезпечення 3-в-1
Автоматичне визначення функціоналу і
відображення відповідного інтерфейсу в
залежності від підключеного модуля
забезпечує чудові вряження від роботи.

Простір для розширення

Можливість збільшення
Збільшуйте розміри друкованих
деталей завдяки змінному
додатковому модулю осі Z.

Можливість покращення
Оновіть пристрій за допомогою
модуля лазерного різання
потужністю 1600 МВт і переведіть
роботи з лазером на наступний
рівень.

Тихий та безпечний
Корпус пристрою оснащений
потовщеними кутовими кронштейнами та
автоматичним вимикачем на дверях.
Він захищає вас від лазерного
випромінювання та автоматично зупиняє
роботу лазера при відкриванні дверей.

Приєднайтесь до тих,
хто хоче зробити світ кращим
Приєднуйтесь до СПІЛЬНОТИ
і дізнавайтесь про нові способи використання Snapmaker.

4000

Країн

Користувачів
в тиждень

Демонстрацій
в місяць

Ви отримаєте всю необхідну ПІДТРИМКУ
для ваших продуктів Snapmaker.

Форум

Спільноти у Facebook

Послуги з ремонту

Технічна підтримка

Посібники

Відеоуроки

Проєкти

Форум "Thingiverse"

Технічні характеристики

3-В-1 3D-ПРИНТЕР
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кольоровий дисплей

3.5"

Высота

335 мм (13.2”)

Глибина

ЛАЗЕРНЕ ГРАВІРУВАННЯ
Робоча зона

125 x125 мм
(4.9” x 4.9”)

289 мм (11.4”)

Потужність лазера

200 МВт

Ширина

272 мм (10.7”)

Довжина хвилі

405 нm

Матеріал корпусу

Алюмінієві сплави

Клас безпеки

Клас 3B

Передача файлів

USB-носій, USB-кабель

Сумісні матеріали

Живлення

100 - 240V AC

Деревина, бамбук, шкіра,
пластик, тканина, папір,
непрозорий акрил, тощо.

Сумісні ОС

macOS, Windows

Несумісні матеріали

Метал, скло,
прозорі матеріали,
світловідбиваючі матеріали, etc.

Сумісні типи файлів

SVG, JPEG, PNG, тощо.

3D ДРУК
Температура платформи

До 80°C

Область друку

125 x125 x125 мм
(4.9” x 4.9” x 4.9”)

Швидкість руху модуля

До 100 мм/с

Діаметр сопла

0.4 мм

Температура сопла

До 250°C

Розмір шарів друку

50 - 300 мікрон

Сумісні матеріали

1.75 мм PLA, ABS,
та інші.

Несумісні матеріали
Програмне забезпечення

Робоча зона

90 x90 x50 мм
(3.5” x 3.5” x 2.0”)

Діаметр свердла

3.175 мм

Швидкість шпинделя

19,000 RPM.

Сумісні матеріали

Деревина, акрил, текстоліт,
вуглецеві волокна,
нефрит, тощо.

Алюмід, графіт та інші.

Несумісні матеріали

Метал, скло, тощо.

Snapmakerjs, а також ПЗ

Сумісні типи файлів

SVG, STEP, IGES, IGS,
DWG, DXF, тощо.

сторонніх виробників:
Cura, Simplify3D, Slic3r.
Сумісні типи файлів

Різьблення з ЧПУ

STL, OBJ

* Користувачі можуть працювати з цими сумісними файлами за допомогою
стороннього ПЗ, такого як Autodesk Fusion 360.

Технічні характеристики

Лазерний модуль потужністю 1600 мВт
Лазер

1600 мВт 445 нм лазерний діод

Клас безпеки

Class 4

Сумісні типи файлів

SVG, JPEG, PNG, тощо.

Підтримуваний метод
обробки

Векторне гравірування,
растрове гравірування

Робоча температура

-20℃ ~ 50℃ (-4F~122F)

Час безперервної роботи

≤ 5 годин

Вага

Близько 275 гр

Сумісні матеріали

Деревина, бамбук, шкіра,
пластик, плівка, тканина, папір,
непрозорий акрил,
фетр, тощо.

Несумісні матеріали

Метал, скло, gem,
прозорі матеріали,
світловідбиваючі матеріали, тощо.

Enclosure V1.1
Розмір в зібраному стані

358 x 358 x 358 мм
(14.1” x 14.1” x 14.1”)

Вага

3.0 кг

Матеріал корпусу

Алюмінієві сплави

Матеріал поверхней

Акрил

Розмір упаковки

420 x 348 x 122 мм
(16.5” x 13.7” x 4.8”)

Вага упаковки

4.5 кг

Дізнайтеся більше на https://snapmaker.com.ua/

info@edpro.ua
support@edpro.ua

