
ONE
zaawansowana platforma druku 3D
z opatentowanym systemem
szybkiej wymiany głowicy „PUSH”

CD3D I miejsce:
„Najlepsza Nowa Polska
Drukarka 3D”

CD3D III miejsce:
„Najlepsza Polska Drukarka 3D”



dedykowane filamenty

szeroka, stale rozwijana baza materiałów

wysoka jakość wydruku dzięki gotowym
profilom materiałowym

DOSTĘPNE MATERIAŁY

TECHNOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Autorska elektronika 3DGence Titanium
posiada 5 stopni zabezpieczenia
termicznego. Zaawansowane technologicznie
komponenty zapewniają wysoką kulturę pracy.

PEŁNA KONTROLA

Autokompensacja i autokalibracja
to unikalne rozwiązania 3DGence
gwarantujące wysoką jakość wydruku.

KONTROLOWANE WARUNKI DRUKU

Akcesoryjna komora temperaturowa umożliwia
wydruk z materiałów wrażliwych na zmiany
temperatury. 

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Intuicyjne oprogramowanie 3DGence Slicer
pozwala przygotować modele do druku 3D
w szybki i łatwy sposób.

OTWARTA BAZA MATERIAŁÓW

PRECYZJA: średnica 0,3 mm 

TPUABSPLA

najlepsze odwzorowanie detalu,
największa dokładność 

UNIWERSALNOŚĆ: średnica 0,4 mm

kompromis pomiędzy jakością
i czasem wydruku,
szeroka gama ustawień

WYDAJNOŚĆ: średnica 0,5 mm

najwyższa wytrzymałosć
wydruków, szeroka gama
materiałów

www.3dgence.com

WYMIENNE GŁOWICE

HIPS

PP

...więcej na www.3dgence.com

podstawowe zaawansowane profesjonalne

SZYBKA WYMIANA GŁOWICY

System „PUSH” pozwala na szybką (ok. 5 sek.), 
beznarzędziową wymianę głowicy drukującej.

PET ASA

XT-CF20 NYLON

przykładowy wydruk z TPU przykładowy wydruk z PLA

przemysłowa konstrukcja drukarki
oraz zaawansowane opcje oprogramowania
umożliwiają doświadczonym użytkownikom
dostosowanie profili do własnych potrzeb



3DGence Sp. z o. o.
Oddział Przyszowice
Graniczna 66, 44-178 Przyszowice

+48 32 438 98 65
www.3dgence.com

support@3dgence.com

WSPARCIE TECHNICZNE

www.3dgence.com/support

+48 32 438 98 64

+48 600 959 352
sales@3dgence.com

SZKOLENIA

f3d@3dgence.com

USŁUGI DRUKU 3D
+48 519 381 731

www.faktoria3d.com

*pełna specyfikacja techniczna dostępna na www.3dgence.com

SALES

+48 32 438 98 91
sales@3dgence.com

SPRZEDAŻ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

Przestrzeń robocza (szer.×gł.×wys.)

Minimalna wysokość warstwy

Ilość głowic drukujących

Średnica dysz

Minimalna grubość ścianki

Średnica filamentu

Rodzaje filamentów

235×255×195 mm

50 mikronów

1 – wymienna 

0.3/0.4/0.5 mm

0.3 mm

1.75 mm

265°C

160°C

49 dB

3DGence Slicer

– 

– 

Akcesoria/opcje – 
–
– 
– 

PLA, PET, HIPS, ABS, ASA, XT-CF20, TPU, PP,
NYLON, inne

Maksymalna temperatura głowicy

Maksymalna temperatura stołu roboczego

Poziom hałasu

Software

Zgłoszenia patentowe patent nr 227047 „Głowica drukarki druku
przestrzennego”
patent nr 227048 „Sposób mocowania głowicy
drukarki druku przestrzennego”

komora temperaturowa
wymienne głowice drukujące
korpus drukarki: biały, czarny
panele boczne: pomarańczowe, niebieskie,
czerwone


