
Kluczowe własności

Duże pole robocze: Drukuj większe elementy lub więcej 
mniejszych jednocześnie
Łączność sieciowa: Drukowanie przez WiFi, LAN, chmurę 
lub z dysku USB
Ekran dotykowy: Łatwa obsługa za pomocą 
nagrodzonego interfejsu użytkownika
Automatyczne poziomowanie: Zawsze idealnie 
przyklejona pierwsza warstwa pozwala na bezobsługowe 
drukowanie
Szklane drzwi komory roboczej: Bezpieczne i stabilne 
środowisko drukowania dla lepszych wydruków 
Czujnik przepływu filamentu: Informuje o braku 
materiału abyś mógł go wymienić
Łatwa instalacja i monitorowanie: Automatyczne 
rozpoznawanie materiałów i kamera podglądu 
Kompatybilna z materiałami kompozytowymi: Drukuj 
wysoko wytrzymałe elementy z unikalnymi własnościami 

Ultimaker S5
Informacje techniczne

Niezawodność i duże pole robocze

Ultimaker S5 został zbudowany tak, aby zmaksymalizować 
czas bezawaryjnej pracy a jednocześnie zapewnić doskonałe 
wydruki i duże pole robocze. Zapewnia najlepszą w swojej 
klasie specyfikację techniczną dla desktopowej drukarki 3D 
oraz najlepszą wydajność i skalowalność, stworzoną dzięki 
kompletnemu rozwiązaniu do drukowania 3D łączącemu 
sprzęt, materiały i oprogramowanie, któremu zaufały setki 
tysięcy profesjonalistów na całym świecie. 

Otwarty i zintegrowany system druku

Wraz z Ultimaker S5 otrzymujesz nie tylko doskonałą 
drukarkę 3D. Nasz otwarty system materiałów i Ultimaker 
Marketplace daje Ci swobodny i darmowy dostęp do profili 
drukowania materiałami wiodących światowych producentów. 
A nasze oprogramowanie ułatwia proces drukowania, 
począwszy od integracji z platformami CAD, a na zarządzaniu 
farmą drukarek sieciowych skończywszy.

Dlaczego Ultimaker

Drukarki 3D które po 
prostu pracują
Nasze wielokrotnie nagradzane 
drukarki 3D są solidne, 
niezawodne i łatwe w użyciu. 
Dostarczają wydruki wysokiej 
jakości raz za razem i są 
certyfikowane do pracy 24/7, 
dzięki czemu pozwalają 
szybciej i łatwiej osiągać 
oczekiwane rezultaty.

Oprogramowanie gotowe 
na Przemysł 4.0
Używany przez miliony 
użytkowników w 14 językach 
program Ultimaker Cura 
dopasowuje się do każdego 
rodzaju działalności dzięki 
wtyczkom z Ultimaker 
Marketplace. Oprogramowanie 
chmurowe Ultimaker Cloud do 
skalowania produkcji i 
cyfrowej dystrybucji.

Największy wybór 
materiałów do drukowania 
Ultimaker oferuje najszerszy 
wybór materiałów do druku 3D 
na rynku. Dzięki programowi 
Material Alliance możesz 
dopasować idealny materiał dla 
Twojej aplikacji - od 
zaawansowanych polimerów po 
kompozyty z włóknem 
węglowym.

Niezawodne wsparcie 
techniczne
Gdziekolwiek na świecie byś nie 
był, wsparcie Ultimakera jest w 
pobliżu. Nasza globalna sieć 
partnerów technicznych oferuje 
profesjonalną instalację, 
szkolenia i obsługę w Twoim 
języku i Twojej strefie czasowej.

Zapytaj o ofertę na ultimaker.com/quote/request lub na get3d.pl
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Ultimaker S5 - specyfikacja techniczna

Drukarka i parametry drukowania Technologia

Głowica drukująca

Obszar drukowania  (XYZ) 

Grubość warstw

Fused filament fabrication (FFF)

Podwójna głowica drukująca z systemem automatycznego 
podnoszenia i łatwo wymiennymi modułami drukowania Print Core

330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 in)

dysza 0,25 mm: 150 - 60 mikronów

Rozdzielczość XYZ

Prędkość drukowania

Platforma drukowania

Średnica dyszy

Wymiary fizyczne

Oprogramowanie

Gwarancja

Głośność

Łączność

Wymiary (z rurką Bowdena i 
uchwytem na filament)

Waga netto

Dostępne oprogramowanie

Obsługiwane systemy operacyjne

Okres gwarancji

dysza 0,4 mm: 200 - 20 mikronów
dysza 0,6 mm: 300 - 20 mikronów
dysza 0,8 mm: 600 - 20 mikronów

6,9 / 6,9 / 2,5 mikrona

< 24 mm3/s

Podgrzewana platforma szklana (20 - 140 °C)

0,4 mm (w zestawie ) 
0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm (sprzedawane osobno )

< 50 dBA

Wi-Fi, LAN, gniazdo USB

495 x 585 x 780 mm (19.5 x 23 x 30.7 in) 

20,6 kg (45.4 lbs)

Ultimaker Cura, nasz darmowy program do przygotowania 
wydruków Ultimaker Connect, nasze darmowe oprogramowanie do 
zarządzania Ultimaker Cloud, do zdalnego drukowania i zarządzania

MacOS, Windows, i Linux

12 miesięcy

Kompatybilne akcesoria

PrintCore BB
0,4; 0,8 mm
Przystosowany do drukowania z 
wodorozpuszczalnych 
materiałów podporowych

PrintCore CC
0,6 mm
Specjalny moduł z rubinową 
końcówką do drukowania 
ściernymi materiałami 
kompozytowymi 

Osłona dysz
x10
Wymienne osłony dysz dla ich 
utrzymania w najlepszej kondycji

PrintCore AA
0,25; 0,4; 0,8 mm
Szybko wymienialne moduły 
drukujące

Kompatybilne materiały
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Skorzystaj z najszerszej oferty materiałów do druku 3D. Używaj oryginalnych materiałów Ultimaker, materiałów firm trzecich, lub dostarczanych 
przez wiodących, światowych producentów wraz z dopasowanymi profilami drukowania.

Łatwe do drukowania 
• Ultimaker PLA
• Ultimaker Tough PLA

Wytrzymałe mechanicznie
• Ultimaker ABS
• Ultimaker PC
• Ultimaker CPE

Odporne na ścieranie
• Ultimaker Nylon
• Ultimaker PP
• Igus Iglidur l180-PF 

Odporne na temperaturę
• Ultimaker CPE+ 
• DSM Arnitel ID 2060 HT

Elastyczne
• Ultimaker TPU 95A
• DuPont™ Hytrel®

3D4100FL 

Materiały kompozytowe
• Owens Corning 

XSTRAND™ GF30-PA6 
• DSM Novamid® ID1030

CF10 

Materiały podporowe 
• Ultimaker PVA
• Ultimaker Breakaway

Dystrybucja w Polsce
get3D Sp. z o.o. 90-009 Łódź, Sienkiewicza 59
tel.: 42 630 50 50 / biuro@get3d.pl




