
Wydajność dla Twojego biznesu

Przeznaczona do współpracy z Ultimaker S5, stacja materiałowa 
na nowo definiuje obsługę materiałów - tak aby w pełni można 
było stworzyć prawdziwą produkcję 24/7. Załaduj maksymalnie 
sześć szpul materiału do komory o kontrolowanej wilgotności, a 
resztą zajmie się już inteligentna stacja - utwardzane zębatki 
podajników, czujniki przepływu filamentu i automatyczne 
przełączanie, gdy skończy się materiał. Teraz możesz osiągnąć 
większą wydajność i wyższą jakość produkcji.

Uprość procesy drukowania 3D

Ułatwiamy drukowanie 3D od 2011 roku i ta stacja to nasz 
największy jak dotąd krok naprzód. Załaduj materiały do łatwo 
dostępnej komory w kilka sekund, skonfiguruj je do swoich 
potrzeb i przestań martwić się warunkami ich przechowywania. 
Stacja materiałowa Ultimaker S5 jest również w pełni 
zintegrowana z naszym oprogramowaniem, dzięki czemu 
możesz w 100% skupić się na drukowaniu a jednocześnie mieć 
pełną informację o stanie materiałów

Kluczowe własności

Szybkie i łatwe ładowanie: Dostępna od przodu komora na 
maksymalnie sześć filamentów skraca czas ładowania do 
kilku sekund
Ciągłe drukowanie: Czujniki przepływu wykrywają koniec 
materiału i wywołują jego automatyczną zmianę 
Kontrolowane środowisko: Inteligentne sterowanie 
utrzymuje wilgotność wewnątrz komory poniżej 40%
Łatwa instalacja i zarządzanie: Automatyczne 
rozpoznawanie załadowanych materiałów i idealna integracja 
z oprogramowaniem sterującym
Kompatybilna z materiałami kompozytowymi: Drukuj 
elementy o wysokiej wytrzymałości i unikalnych własnościach 
	Szerokie możliwości konfiguracji:	Najczęsciej używane 
materiały masz zawsze gotowe do drukowania - zarówno 
oryginalne Ultimaker, jak i innych producentów

Ultimaker S5 Material Station
Informacje techniczne

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 Material Station - specyfikacja techniczna

Własności

Wymiary fizyczne

Średnica filamentu     

Wymiary szpuli

Pojemność stacji   

Rozpoznawanie materiałów 

Podajnik

Podłączenie

Zasilanie

Wyjście zasilania     

Kompatybilne drukarki 3D 

Kompatybilne materiały

Wymiary

Waga netto

Oprogramowanie

Okres gwarancji

2,85 mm

Szerokość: 50 - 70 mm (2 - 2.7 in) 
Średnica: 197 - 203 mm  (7.8 – 8 in) 
Średnica otworu: > 98 mm (3.8 in) 

6 szpul

Automatyczne, oparte o czytnik NFC

Podwójne zębatki z przekładnią odporne na ścieranie

Port UMB (okablowanie w zestawie)

85 - 264VAC, max. 125 W

Max. 10A (do zasilania Ultimaker S5)

Ultimaker S5

Zoptymalizowane dla Ultimaker PLA, Tough PLA, ABS, Nylon, CPE, CPE+, PC, 
PP,  TPU 95A, PVA, Breakaway (Obsługuje także materiały firm trzecich) 

491 x 438 x 400 mm (19.3 x 17.2 x 15.7 in) 

17.7 kg (39 lbs)

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

12 miesięcy

Oprogramowanie

Gwarancja

Kompatybilne produkty

S5 Air Manager

Filtr EPA usuwa do 95% UFP

Materiały Ultimaker

Korzystaj z całego portfolio 
materiałów Ultimaker

Materiały innych producentów

Korzystaj także z materiałów 
innych producentów, włącznie z 
kompozytowymi

Ultimaker S5

Drukarka 3D Ultimaker S5 jest 
wymagana do działania stacji

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

adamkozubowicz
Przekreślenie




