Markforged drukarki 3D

DRUKARKI
MARKFORGED
Druk 3D włóknem kompozytowym i metalem

Metal X Markforged

Cyfrowa
rewolucja
w procesie
wytwarzania
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Dlaczego druk 3D?
Skróć czas wytwarzania
Elementy drukowane w oparciu
o urządzenia Markforged powstają
do 50 razy szybciej niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod wytwarzania

Obniż koszty wytwarzania
Części wyprodukowane na urządzeniach Markforged są nawet do 20
razy tańsze w porównaniu do kosztów tradycyjnych metod produkcji

Usprawnij swój łańcuch dostaw
Zredukuj czas wytwarzania stosując produkcję na żądanie

Przyspiesz prototypowanie

Metal X Markforged

Szybsze prototypowanie pozwala na
testowanie fizycznych elementów
oraz skrócenie czasu wprowadzenia
na rynek nowych produktów

Markforged drukarki 3D

Markforged
Markforged oferuje kompleksowy system druku 3D, działający na zasadzie
plug&play.
Już po 30 minutach od rozpakowania
możesz drukować elementy o dowolnych kształtach i właściwościach definiowanych materiałem, z którego korzystasz. Tak, jak potrzebujesz.

Drukowanie 3D jeszcze
nigdy nie było tak
intuicyjne, precyzyjne
i dostępne.
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Seria przemysłowych drukarek
kompozytowych
Drukarki wielkoformatowe klasy przemysłowej, zapewniające dokładność, niezawodność i powtarzalność. Zaprojektowane tak, aby przetrwać w środowisku produkcyjnym, a przy tym pomagać oszczędzać czas i pieniądze.
Każda z drukarek Markforged serii przemysłowej posiada wbudowany mikrometr
laserowy, dzięki któremu dokładność skanowania powierzchni roboczej wynosi 1 μm.
Kalibracja ekstruzji (aby idealnie dobrać ilość podawanego materiału) oraz możliwość skanowania wydrukowanej warstwy pozwala uzyskiwać wydruki dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

X7 Markforged
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X3 - ZAPROJEKTOWANA DO PRACY
Co wyróżnia Markforged X3?
•

Możliwość drukowania z materiału wzmocnionego ciętym włóknem
węglowym. Wytrzymałość materiału
większa o 20%, a sztywność o 40%
w stosunku do ABS’u

Specyﬁkacja techniczna:
•

Waga drukarki: 46 kg

•

Pole robocze:
330 mm x 270 mm x 200 mm

•

Wydajność klasy przemysłowej

•

Technologia: FFF

•

Całkowicie aluminiowa obudowa
z ultrapłaskim systemem bramowym

•

Wysokość warstwy: 50, 100, 125,

•

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną
platformą do drukowania

•

•

•

Pełna gama czujnikow, w tym enkodery silników krokowych i laser kalibracyjny, którego dokładność pozwala
m.in. kompensować ilość ekstrudowanego materiału
Wbudowany mikrometr laserowy, który automatycznie skanuje stół roboczy
z dokładnością do 1 μm

200 μm
Geometria części wewnętrznej:
wypełnienie trójkątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie sześciokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie
prostokątne o zamkniętych
komórkach, wypełnienie pełne
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X5 - PROFESJONALNA
I EFEKTYWNA

Industrial Series in Factory Markforged

Co wyróżnia Markforged X5?
•

Umożliwia drukowanie elementów szybciej i taniej
(z dodatkiem ciągłych włókien szklanych) niż uzyskanie ich przez obróbkę skrawaniem

•

Niezastąpiona jeśli chodzi o wydruk wytrzymałych
części do zastosowań nośnych – za jej pomocą można wydrukować elementy 20 razy mocniejsze
i 10 razy sztywniejsze niż ABS

•

Wydajność klasy przemysłowej

•

Całkowicie aluminiowa obudowa z ultrapłaskim systemem bramowym

•

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną platformą do drukowania

•

Pełna gama czujnikow, w tym enkodery silników
krokowych i laser kalibracyjny, którego dokładność
pozwala m.in. kompensować ilość ekstrudowanego
materiału

•

Wbudowany mikrometr laserowy, który automatycznie skanuje stół roboczy z dokładnością
do 1 μm

Specyﬁkacja techniczna:
•
•
•
•
•

Waga drukarki: 48 kg
Pole robocze:
330 mm x 270 mm x 200 mm
Technologia: FFF i CFF
Wysokość warstwy: 50, 100, 125, 200 μm
Geometria części wewnętrznej: wypełnienie trójkątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie sześciokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie
prostokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie
pełne

X7 - WYDAJNOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW
Co wyróżnia Markforged X7?
•

Wyjątkowo mocne, niezwykle sztywne, ultralekkie
i wszechstronne - części drukowane przy zastosowaniu Markforged X7 zapewniają niezrównaną wydajność

•

Tryb Turbo Print – najszybszy tryb drukowania, tylko
w modelu X7

•

System druku z podwójną dyszą, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie wzmocnienia w postaci włókna węglowego, włókna szklanego HSHT lub Kevlaru®

•

Platforma do produkcji przemysłowej

•

Całkowicie aluminiowa obudowa z ultrapłaskim systemem bramowym

•

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną platformą do drukowania

•

Kontrola laserowa skanująca części w połowie druku, aby zapewnić dokładność wymiarową dla najbardziej krytycznych tolerancji

•

Wbudowany mikrometr laserowy, który automatycznie skanuje stół roboczy z dokładnością do 1 μm

Specyﬁkacja techniczna:
•

Waga drukarki: 48 kg

•

Pole robocze: 330 mm x 270 mm x 200 mm

•

Technologia: FFF i CFF

•

Wysokość warstwy: 50, 100, 125, 200, 250 μm

•

Geometria części wewnętrznej: wypełnienie trójkątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie sześciokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie
prostokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie pełne
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Seria biurkowych drukarek
kompozytowych
Seria biurkowa drukarek 3D Markforged to połączenie przemysłowej jakości,
przystępnej ceny i solidnego wykonania. Profesjonalny sprzęt, który warto mieć
w swojej firmie, by korzystać z zalet druku 3D.

Markforged Onyx One

Standardem dla każdego urządzenia Markforged jest oparte o chmurę oprogramowanie oraz 4,3 calowy ekran. Regularne i bieżące bezprzewodowe aktualizacje sprzętu sprawiają, że jest on coraz lepszy.

ONYX ONE
Zaprojektowana z myślą o jakości i niezawodności w oparciu o charakterystykę
serii przemysłowej. Pozwala na drukowanie sztywnych i stabilnych wymiarowo
części klasy inżynierskiej, gwarantując
perfekcyjne wykończenie powierzchni
i umożliwiając przemysłowe zastosowanie.
Onyx One – charakterystyka:
•

Kompaktowa drukarka 3D o wydajności na poziomie przemysłowym

•

Całkowicie almuniowa obudowa typu
unibody, zbudowana wokół ultrapłaskiego systemu bramowego

•

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną
platformą do drukowania

Specyﬁkacja techniczna:
•
•
•
•
•

Waga drukarki: 15 kg
Pole robocze: 320 mm x 152 mm x
154 mm
Technologia: FFF
Wysokość warstwy: 100, 125, 200 μm
Geometria części wewnętrznej: wypełnienie trójkątne o zamkniętych
komórkach, wypełnienie sześciokątne
o zamkniętych komórkach, wypełnienie prostokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie pełne
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ONYX PRO
Stworzona po to, by dostarczać elementy kompozytowe 10 razy bardziej wytrzymałe od
plastiku, dzięki wzmocnieniu materiału bazowego (nylonu z dodatkiem ciętego włókna węglowego) dodatkowymi ciągłymi włóknami szklanymi. Onyx Pro to niezawodność
i dokładność klasy przemysłowej zamknięta w kompaktowym, biurkowym urządzeniu.
Onyx Pro – charakterystyka:
•

Kompaktowa drukarka 3D klasy
przemysłowej

•

•

•

Specyﬁkacja techniczna:
•

Waga drukarki: 16 kg

Umożliwia wzmacnianie elementów poprzez zastosowanie ciągłego
włókna szklanego

•

Pole robocze:

Całkowicie aluminiowa obudowa
typu unibody, zbudowana wokół
ultrapłaskiego systemu bramowego

•

Technologia: FFF i CFF

•

Wysokość warstwy: 100, 125, 200 μm

•

Geometria części wewnętrznej: wy-

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną
platformą do drukowania

320 mm x 152 mm x 154 mm

pełnienie trójkątne o zamkniętych
komórkach, wypełnienie sześciokątne o zamkniętych komórkach,
wypełnienie prostokątne o zamkniętych komórkach, wypełnienie pełne

MARK TWO
Najwyższej klasy drukarka desktopowa Markforged, która umożliwia drukowanie części
(z materiałów kompozytowych) tak mocnych jak z aluminium. Mark Two, choć jest urządzeniem biurkowym, dostarcza wysokowydajne elementy wzmocnione ciągłym włóknem węglowym, włóknem szklanym bądź Kevlarem®.
Mark Two – charakterystyka:
•

•

Kompaktowy sprzęt do druku 3D,
dostarczający wysokowydaje elementy o niezrównanej wytrzymałości, sztywności i trwałości
Jako jedyna spośród serii biurkowej
umożliwia zastosowanie wzmocnienia włóknem węglowym, a także
włóknem szklanym lub Kevlarem®

Specyﬁkacja techniczna:
•

Waga drukarki: 16 kg

•

Pole robocze:
320 mm x 152 mm x 154 mm

•

Technologia: FFF i CFF

•

Wysokość warstwy: 100, 125, 200 μm

•

Geometria części wewnętrznej: wy-

Najwyższej jakości wykonanie - całkowicie almuniowa obudowa typu
unibody, zbudowana wokół ultrapłaskiego systemu bramowego

pełnienie trójkątne o zamkniętych

•

Kompozytowy stolik z łączem kinematycznym i precyzyjnie oszlifowaną
platformą do drukowania

tych komórkach, wypełnienie pełne

•

Wbudowany ekran dotykowy

•

komórkach, wypełnienie sześciokątne o zamkniętych komórkach,
wypełnienie prostokątne o zamknię-
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System do druku 3D
metalem

METAL X
Kompletny system od projektu do produkcji elementów metalowych – Metal X to najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do wytwarzania przyrostowego.
Zastosowanie:
•

Wytwarzanie i dostarczanie elementów metalowych w sposób szybszy i tańszy niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod

•

Możliwość szybkiego wytwarzania prototypów
niestandardowych elementów

•

Produkcja małoseryjna możliwa właściwie od
ręki

•

Części zamienne dostępne na żądanie

Metal X – dlaczego warto?

Metal X Markforged
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•

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

•

Niższe koszty produkcji

•

Zwiększenie wydajności łańcucha dostaw

•

Łatwość drukowania nawet skomplikowanych
geometrii

•

Obniżenie wydatków na części i narzędzia

•

Bezpieczny, zautomatyzowany proces

System Metal X:
•

Metal X (drukarka 3D) – zbudowana w oparciu
o system ekstruzji i ruchu piątej generacji, jest
przyjazna dla otoczenia, łatwa w użyciu i zajmuje
niewielką powierzchnię. Posiada zaawansowane
funkcje wykrywania awarii i może być zarządzana poprzez chmurę

•

Wash-1 (myjka) – zoptymalizowana pod względem wydajności, bezpieczeństwa i łatwości
użytkowania, posiada zintegrowane komory
płukania i suszenia. Wytworzone elementy można myć równolegle, co pozwala zmaksymalizować przepustowość w przypadku elementów
z różnych materiałów i o różnych rozmiarach

•

Sinter-1 (piec) – wysokowydajny piec idealny
do mniejszych elementów. Posiada aktynwną, gorącą strefę o objętości o powierzchni
4 760 cm3. Może wydajnie przetwarzać dowolny
materiał w zaledwie 26 godzin

•

Sinter-2 (duży piec) – dzięki dużej, aktywnej
strefie gorącej o objętości 19 644 cm3, idealnie
sprawdzi się w przypadku produkcji seryjnej
i większych elementów. Wyposażony w bezwęglową retortę i aktywne chłodzenie, realizuje
proces spiekania w zaledwie 30 godzin

Materiały:
•
•
•
•
•
•

Stal nierdzewna 17-4 PH
Miedź
Inconel 625
Stal narzędziowa A2
Stal narzędziowa D2
Stal narzędziowa H13
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Oprogramowanie
Eiger
Łatwe w użyciu oprogramowanie dostępne przez
przeglądarkę internetową lub lokalnie na komputerze.
Oprogramowanie Eiger umożliwia przygotowanie
elementów do druku 3D na urządzeniach Markforged. Eiger, autorski software Markforged, to potężne, intuicyjne i łatwe w użyciu oprogramowanie,
które pozwala importować, przechowywać, zarządzać i przygotowywać modele 3D do wytwarzania
w technologiach przyrostowych.

Drukarki 3D Markforged od DPS Software to coś
więcej niż tylko sprzęt!

Usługa wdrożenia
urządzeń kompozytowych
Jako DPS Software realizujemy usługę wdrożenia, obejmującą podstawowe obszary w zakresie użycia urządzeń Markforged, czyli konfigurację i obsługę drukarki 3D, konserwację i utrzymanie ruchu oraz pracę z oprogramowaniem Eiger.
Wdrożenie realizujemy dla każdego typu urządzenia z serii biurkowej oraz przemysłowej.
Pełen zakres wdrożenia obejmuje następujące obszary:

Wstępna konﬁguracja:
•

Sprawdzenie warunków i ustalenie miejsca ustawienia urządzenia

•

Rozpakowanie urządzenia i zapoznanie klienta z zawartością opakowania

•

Założenie konta na platformie Eiger / zaproszenie użytkowników

•

Podłączenie urządzenia do sieci i aktualizacja oprogramowania

Praca z drukarką:
•

Bezpieczeństwo przy pracy z urządzeniem

•

Użytkowanie materiałów bazowych

•

Użytkowanie płyty roboczej oraz konserwacja

•

Omówienie podstawowych funkcji menu urządzenia

•

Ładowanie i wyładowywanie materiałów i włókien

•

Poziomowanie płyty roboczej

•

Kalibracja offsetów oraz kalibracyjny wydruk próbny

•

Usuwanie wydruków z płyty roboczej

Konserwacja i utrzymanie ruchu:
•

Konserwacja okresowa oraz związana z czasem pracy urządzenia

•

Omówienie podstawowych czynności serwisowych
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Czynności weryﬁkacyjne:
•

Ustawianie wysokości dyszy od włókien

•

Ustawianie offsetu dysz

•

Ustawianie offsetu osi Z

•

Wydruk sprawdzający wypoziomowanie stołu

•

Sprawdzenie słupków z Onyxu

•

Usunięcie wilgotnego materiału (Purge)

Praca z Eigerem:
•

Prezentacja podstawowych funkcjonalności, zmiany materiału i wplatania
włókien

•

•

Ładowanie modelu

•

Ustawianie modelu na platformie

•

Zmiana materiału bazowego

•

Zmiana wysokości warstwy

•

Dodawanie włókien

•

Widok wewnętrzny 3D / 2D

•

Omówienie „szczegółów części”

•

Tworzenie folderów

•

Tworzenie „platform wydruków”

•

Drukowanie Ofﬂine

•

Drukowanie Online

Dodatkowe narzędzia dostępne w Eiger (historia, kolejkowanie, wyszukiwanie)

•

Rozbudowa platformy o nowe urządzenia i / lub nowych użytkowników

Wsparcie techniczne:
•

Wsparcie techniczne w ramach współpracy z DPS Software

•

Zaprezentowanie i omówienie bazy wiedzy na platformie producenta

Szkolenie z obsługi
platformy Eiger
Szkolenie dla osób na każdym etapie zaawansowania, ze ścieżką prowadzącą od
podstawowych pojęć i czynności związanych z platformą, poprzez przygotowanie plików do druku w zależności od oczekiwanych właściwości drukowanego
elementu i biorąc pod uwagę efektywność druku, aż po korzystanie z platformy
w zakresie umożliwiającym sprawną obsługę drukarki 3D Markforged i zarządzanie drukiem.
Eiger - szkolenie z obsługi platformy do przygotowania wydruków:
1. Zapraszanie nowych użytkowników
2. Opis interfejsu platformy Eiger:
•

Część robocza (biblioteka, części, moje części, foldery, platformy wydruku)

•

Cześć zadaniowa (drukarki, przygotowane wydruki)

•

Dodawanie części
•
•

Przeciągnij i upuść
Importuj STL

•

Tworzenie folderów

•

Grupowanie w folderach

•

Szukanie / filtrowanie części

3. Przygotowanie części do druku:
•

Ustawienie modelu na platformie
•
•

Kliknięciem
Ręcznie / wpisywanie kątów

•

Zmiana materiału bazowego

•

Dodawanie włókien
•
•

Izotropowe
Koncentryczne

•

Szczegóły przygotowywanego elementu (wymiary, czas, koszt, masa, wersja, historia wykorzystania, ostrzeżenia)

•

Zakładki:
•

Ogólna (Wybór materiału bazowego, rodzaju włókien i rodzaju wykorzystywanego urządzenia, obracanie modelu, blokada obracania, cięcie w
chmurze)

•

Ustawienia (Wysokość warstwy, jednostki, skala, wykorzystanie podpór
i kąt kładzenia podpór, unoszenie elementu, powiększanie małych ele-
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mentów, „zakotwienie” (brim) elementu do platformy, turbo wypełnienie, turbo podpory
•

Wypełnienie (rodzaj wypełnienia, gęstość, ilość warstw otwierających
i zamykających, ilość obrysów)

•

Wzmocnienie (wstępna ilość wprowadzonych włókien, typ wprowadzania
włókien, kąty włókien)

•

Widok wewnętrzny:
•
•
•
•

Szczegóły elementu
Pasek postępu (grupowanie warstw)
Widok 2D / 3D
Przeglądanie widoku jednej warstwy ze ścieżkami pracy głowicy

•

Edytowanie warstw / grup
•
•
•

•
•

Edycja pojedynczej warstwy
Edycja grupy
Automatyczne tworzenie struktury warstwowej

Wpływ sposobu wprowadzania włókien na późniejszą wytrzymałość
elementu
Powrót / zapisanie wprowadzonych zmian

4. Przygotowanie platform wydruków:
•

Wybór rodzaju urządzenia

•

Układanie elementów

•

Kolejkowanie wydruków lub ściągnięcie pliku na dysk komputera

•

Zapisywanie platform

•

Edycja zapisanych platform

5. Obsługa drukarek z Eigera:
•

Wybór urządzenia

•

Wstępne nagrzewanie lub wymuszenie chłodzenia

•

Podgląd informacji o załadowanych materiałach

•

Podgląd informacji o stanie drukarki

•

Status wykonywanego wydruku
• Kolejka wydruków
• Historia wydruków

Szkolenie z projektowania
pod kompozytowe technologie
przyrostowe Markforged
Poznaj tajniki optymalnego projektowania pod urządzenia Markforged do druku kompozytem. Szeroki, ale praktyczny zakres szkolenia pozwoli na pozyskanie
pełnej wiedzy i ułatwi proces projektowania przy założeniu oszczędności czasu
i kosztów druku.
1. Maksymalne wymiary drukowanych elementów:
•

Seria biurkowa

•

Seria przemysłowa

2. Technologiczne możliwości geometryczne:
•

Wpływ grubości warstw na proces projektowania

•

Minimalne wymiary i kąty

3. Wymagania geometryczne dla wplatania włókien:
•

Minimalne grubości ścian

•

Wysokości warstw przy stosowaniu włókien

•

Minimalna długość pojedynczego pasma włókien

4. Opłacalność druku części
5. Projektowanie i układanie części do wydruku:
•

Ustalenie obciążeń

•

Wymiary krytyczne

•

Kontakt z platformą roboczą

•

Ograniczanie ilości podpór

•

Zaokrąglanie i/lub fazowanie krawędzi

6. Przepustowość drukarki:
•

Kolejkowanie wydruków

•

Przygotowanie platform druku

•

Ilość potrzebnego materiału
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7. Dobre praktyki w czasie projektowania:
•

Gwinty i wkładki gwintowane

•

Powierzchnie narażone na uszkodzenia

•

Wyrównanie elementów względem siebie (osiowanie)

•

Koncentryczność

•

Łączenie części

•

Dzielenie części

•

Testowanie tolerancji

8. Materiały bazowe:
•

Onyx

•

Onyx FR

•

Onyx ESD

•

Biały Nylon

9. Włókna wzmacniające:
•

Włókno węglowe

•

Włókno szklane HSHT

•

Włókno szklane

•

Kevlar®

10. Sposoby wprowadzania włókien:
•

Izotropowe

•

Koncentryczne

11. Praca włókien:
•

Na rozciąganie

12. Strategie przy wprowadzaniu włókien:
•

Podstawowe

•

Zaawansowane

13. Porady i wskazówki do projektowania i przygotowywania wydruków:
•

Specjalistyczne podpory

•

Ilości obrysów

•

Nietypowe praktyki geometryczne

Pakiet obsługi PREMIUM
Każda drukarka 3D Markforged została stworzona z myślą o niezawodności i zaprojektowana, aby pomóc w produkcji wysokiej jakości części przy zachowaniu niskich kosztów
wydruku i eksploatacji. Pakiet obsługi PREMIUM pomaga jeszcze lepiej wykorzystać inwestycję w produkcję addytywną, zapewniając szereg korzyści kluczowych dla zachowania ciągłości funkcjonowania biznesu.

Priorytetowa obsługa zgłoszeń
serwisowych

Niższe koszty części

Klienci z Pakietem obsługi PREMIUM
otrzymują priorytetową pomoc techniczną.

Części, których potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

Zdajemy sobie sprawę, że zachowanie
ciągłości pracy drukarki 3D jest kluczowe,
dlatego Klienci z Pakietem obsługi PREMIUM otrzymują priorytetowe wsparcie
świadczone przez producenta Markforged
oraz priorytetową pomoc dedykowanego
inżyniera serwisu DPS Software od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 16:00. Numer bezpłatnej linii to 800 40
50 50.

Nawet najlepszy produkt w trakcie pracy
ulega eksploatacji. Potrzebujesz nowej
głowicy drukującej, rur podających materiały, zasobników materiału, płyt roboczych, łożysk, ekstruderów, elektroniki lub
innych komponentów, a także niektórych
materiałów? Pakiet obsługi PREMIUM oferuje szybszy dostęp do wielu części2, które
uległy zużyciu lub uszkodzeniu na preferencyjnych warunkach cenowych. Dostawa realizowana jest ekspresowo, a zapasy
są dystrybuowane w pierwszej kolejności
do Ciebie.

Porady ekspertów

Wizyta serwisowa

Zaawansowane konsultacje z inżynierem
serwisowym.

Regularne przeglądy i konserwacje.

Włączenie nowej technologii do procesu
produkcyjnego wymaga czasu, ale fachowa pomoc może go znacznie zredukować.
Nasi doświadczeni inżynierowie serwisu są
gotowi udzielić wskazówek, począwszy od
wyboru włókien, przez projektowanie do
produkcji addytywnej, a skończywszy na
optymalizacji czasu drukowania.

Zadbamy o zakupione drukarki 3D
Markforged, zapewniając im dłuższą
żywotność. Dzięki okresowej konserwacji
realizowanej w trakcie wizyty serwisowej
zachowasz gwarancję i niezawodność
ciągłości produkcyjnej, a doświadczenie
naszych inżynierów serwisowych pozwoli
zapobiec nieplanowanym przestojom.

Dodatkowe informacje na temat Pakietów obsługi PREMIUM, można uzyskać kontaktując się z DPS Software Sp. z o.o.
Wszystkie warunki są indywidualne dla Twojej umowy.
1
Pierwsza linia wsparcia jest świadczona przez pracowników Markforged i DPS Software Sp. z o.o. Określone usługi pomocy technicznej
mogą się różnić w zależności od strefy czasowej, charakteru problemu i modelu drukarki. Godziny pomocy technicznej mogą się różnić
w zależności od świąt i pogody.
2
W przypadku części objętych Pakietem obsługi PREMIUM materiały eksploatacyjne i komponenty zużywalne (np. dysze) nie są uwzględniane w Pakiecie obsługi PREMIUM.
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Wykaz części
Drukarki do kompozytów
Element

Zużycie

Uszkodzenie

Zużycie

Uszkodzenie

Łożyska
Pasy zębate
Płyta robocza
Kable
Płytki elektroniczne
Zasobnik materiału bazowego
Adapter zasobnika
Uchwyt szpuli
Rurka doprowadzająca włókna do głowicy*
Zużyte elementy podajnika włókien*
Rurka doprowadzająca włókna*
Napinasz szpuli z włóknami*
Wyświetlacz LCD
Szczelinomierze
Zużyte elementy podajnika materiału
Rurka doprowadzająca materiał do głowicy
Głowica drukująca
Czujniki
Silnik serwomechanizmu
Uchwyt szpuli i akcesoria
Podpora i mocowanie płyty roboczej
Silnik krokowy
Wiązki przewodów
Osłona
* z wyjątkiem Onyx One i X3

Drukarka do metalu
Element
Łożyska
Pasy zębate
Kable
Wentylator komorowy

Element

Zużycie

Uszkodzenie

Zużycie

Uszkodzenie

Nagrzewnica komory
Płytki elektroniczne
Drzwi
Rurki podające
Wentylator chłodnicy
Wyświetlacz LCD
Wentylator części drukowanej
Płyta robocza
Pompa próżniowa
Głowica drukująca
Płyta dociskowa arkuszy
Czujniki
Silnik serwomechanizmu
Uchwyt szpuli i akcesoria
Podpora i mocowanie płyty roboczej
Stacja czyszczenia głowicy (nie szczotki)
Wiązki przewodów
Filtr pompy próżniowej

Piec
Element
Kable
Płytki elektroniczne
Drzwi
Zaślepki
Elastyczna rurka wydechu
Wentylatory
Panel sterowania gazami
Panel dostarczania gazów
Wyświetlacz LCD
System doprowadzania gazu
Osłony termiczne
Czujniki i termopary
Półka wsadowa
Podstawa półi wsadowej
Elektrozawory
Górna pokrywa
Komora pieca
Wiązki przewodów
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Myjka
Element
Kosz
Kable
Płytki elektroniczne
Wyświetlacz LCD
Czujniki i termopara
Wiązki przewodów

Zużycie

Uszkodzenie

Usługi druku 3D świadczone
przez DPS Software
Świadczymy również usługi w zakresie druku 3D. Zapraszamy do
kontaktu w celu uzyskania wyceny, która przygotowywana jest
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

Kontakt:

Piotr Mitas

pmitas@dps-software.pl
tel: +48 607 823 720
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Notes

DPS Software Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
biuro@dps-software.pl | tel: 22 339 64 00
www.dps-software.pl/markforged
Rzeszów

Katowice

Poznań

Wrocław

Gdańsk

ul. Litewska 8
35-302 Rzeszów
tel: +17 717 98 50

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel: +32 721 60 15

ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
tel: +61 625 87 00

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
tel: +71 361 03 31

ul. Marynarki Polskiej 163
80-557 Gdańsk
tel: +58 882 08 20

