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Navrhujte
bez omezení
Prototypujte s 3D tiskárnou 
Stratasys J850

Brilantní návrhy by neměly mít omezení. 
Zrealizujte a pozvedněte své nápady 
rychleji a přesněji díky 3D tiskárně 
Stratasys® J850™, která byla navržena 
přímo pro konstruktéry.



Prozkoumejte 
mnohem více
díky iteracím
Za dobu, která je potřebná k výrobě jednoho prototypu 
tradiční metodou, můžete s 3D tiskárnou Stratasys J850 
dosáhnout až 5 × více iterací svých návrhů.

Velká kapacita až sedmi materiálů vám umožní vložit 
nejpoužívanější pryskyřice a zabránit tak prostojům 
při výměnách materiálu. Navíc můžete každý alternativní 
návrh vytisknout velmi rychle pomocí koncepčního režimu 
Super High-Speed.

Tento zrychlený pracovní proces vám umožní navrhovat, 
testovat a vylepšovat během pouhých několika dnů, 
nikoli týdnů.



Čiňte chytřejší 
konstrukční 
rozhodnutí
Prostřednictvím realističtějších prototypů se lépe domluvíte 
ohledně svých nápadů s interními zúčastněnými stranami. 
J850 vám umožňuje 3D tisk plně barevných modelů za 20 % 
času výroby tradičních modelů. To vede k rychlejšímu 
rozhodování i schvalování, což vám pomůže dostat 
se na trh rychleji a přitom dosáhnout stejného počtu 
návrhových iterací – ne-li více.



Komunikujte 
reálně
Vytvářejte prototypy, které vypadají, působí a fungují 
podobně jako hotový produkt. J850 dokáže vyrobit více 
než 500 000 barevných kombinací, tiskne současně 
až se sedmi pryskyřicemi a nabízí multi-materiálové 
možnosti, které přivádějí k životu i ty nejvynalézavější 
nápady, což vám umožní provádět přesnější rozhodnutí 
o návrhu již na začátku celého procesu.

Od návrhu produktu a zdravotních pomůcek 
až po aplikaci školních konceptů, J850 může pomoci 
s realizací mnoha designových nápadů. Simulujte různé 
realistické textury nebo použijte průsvitné materiály, 
abyste dosáhli co nejrealističtějšího dokončení svých 
prototypů. Zlepšete rychlost, efektivitu i věrnost barev svých 

prototypů za pomoci 3D tisku barvami PANTONE®. 
3D tiskárna Stratasys J850 je certifikována pro barvy 
PANTONE, takže můžete sladit barvy Stratasys modelu 
CMYK s více než 1900 tisknutelnými barvami PANTONE, 
základním vzorníkem natíraných papírů – Solid Coated 
a vzorníkem odstínů pleti – SkinTones™. 

TM

Simulace barevného indikátoru 
Pantone barev (ukázka).

Rozjasněte své návrhy barvami

Výběr Pantone barvy 
v SW GrabCAD Print.



—

o 80 % nižší náklady
na výrobu prototypu*

—

Vytvářejte konstrukční 
iterace 5 × rychleji*

Snižte náklady
na tvorbu
Obecně platí, že prototypování s využitím 3D tisku je 
nákladově efektivnější než tradiční metody a eliminuje 
potřebu outsourcingu nebo najímání specializovaných 
odborníků. Můžete také snížit náklady na prototypování 
o více než 80% oproti použití tradičních metod.

Přípravné soubory pro úspěšný tisk

Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí softwaru 
GrabCAD Print™. GrabCAD Print vám umožňuje tisknout 
přímo z vašich oblíbených, profesionálních CAD formátů, 
čímž se vyhnete času obvykle strávenému konverzí 
a opravou STL souborů. Máte také k dispozici podrobné 
náhledy vašeho modelu, tiskové podložky a řezu, abyste 
mohli provést úpravy ještě před zahájením tisku. Inteligentní 
výchozí nastavení, tipy ohledně nástrojů a upozornění vás 
provedou bezproblémovým procesem tisku.

Další informace o SW GrabCAD Print naleznete na adrese 
grabcad.com/print

80 % 5 ×

* Oproti tradičním metodám prototypování.



Vytvářejte flexibilní díly

Použijte Agilus30™ a vytvářejte flexibilní díly a prototypy, které 
je možné napínat, ohýbat a natahovat.

Vytvářejte návrhy, 
které budou
působivé
Dosáhněte nebývalých kombinací barev, průsvitnosti a flexibility 
v jediném tisku díky multi-materiálové 3D tiskárně J850 
a prakticky nekonečným možnostem materiálů PolyJet™.

Dosáhněte průsvitnosti

Pro 3D tisk průsvitných dílů použijte VeroUltraClear™ nebo 
kombinujte s barvami a vytvoříte ohromující transparentní 
odstíny.

Zvyšte jas

Dosáhněte téměř dokonalého tvaru, barvy a textury během 
rychlého prototypování s vícebarevnými materiály VeroVivid™.

Koncept v odstínech šedi

Vytvářejte levné koncepční modely, které simulují vzhled 
výrobních dílů z materiálu DraftGrey™.

Začněte 
s odlaďováním 
v dřívější fázi
Rychlost, přesnost a opakovatelnost 3D tiskárny J850 
vám dává více času na vylepšení tvaru a funkce. 
Výsledkem je, že budete schopni v předstihu odladit 
potenciál a snížit chybovost ještě ve výrobní fázi.



Podívejte se na 
specifikace
Specifikace produktu J850

Modelovací materiály
• Skupina tuhých materiálů Vero včetně neutrálních odstínů a živých barev VeroVivid™
• Skupina pružných materiálů Agilus
• Průsvitné VeroClear™ a VeroUltraClear™

Digitální modelovací materiály

Neomezené množství kompozitních materiálů včetně:
• Více než 500 000 barev
• Digital ABS Plus™ a Digital ABS2 Plus™ ve slonové kosti a zelené barvě
• Pryžových materiálů v různých hodnotách stupnice tvrdosti Shore A
• Průsvitných barevných odstínů

Podpůrné materiály
SUP705™ (odstranitelný vodní tryskou)
SUP706B™ (rozpustný)

Velikost výtisků 490 × 390 × 200 mm

Tloušťka vrstvy
 Vodorovné vrstvy tenké až 14 mikronů
55 mikronů v režimu Super High Speed

Kompatibilita s pracovními stanicemi Windows 10

Síťové připojení LAN — TCP/IP

Rozměry a hmotnost systému
1400 × 1260 × 1100 mm, 430 kg
Prostror pro materiál: 656 × 1119 × 637 mm, 153 kg

Provozní podmínky Teplota 18–25 °C, relativní vlhkost 30–70 %

Požadavky na napájení
100–120 VAC, 50–60 Hz, 13,5 A, jednofázové
220–240 VAC, 50–60 Hz, 7 A, jednofázové

Regulační směrnice CE, FCC, EAC

Software GrabCAD Print

Režimy tisku

High Quality: až 7 základních pryskyřic, rozlišení 14 mikronů
High Mix: až 7 základních pryskyřic, rozlišení 27 mikronů
High Speed: až 3 základní pryskyřic, rozlišení 27 mikronů
Super High Speed: 1 základní pryskyřice, rozlišení 55 mikronů

Přesnost
Typická odchylka od STL rozměrů, pro modely tištěné z pevných materiálů, v závislosti na velikosti: 
do 100 mm – ±100 μ; nad 100 mm – ±200 μ nebo ± 0,06 % délky dílu, podle toho, který údaj je větší.
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Vysněte si to.
Vytiskněte to.
Ozvěte se nám ještě dnes.

MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6
664 34 Kuřim
Tel.: +420 549 128 811

Distributor pro Českou republiku a Slovensko 

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016

MCAE Systems, s.r.o., organizačná zložka 
Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom, SK
Tel.:+421 948 128 892

mcae@mcae.cz
www.mcae.cz




