
Upgradujte na novou 
3D tiskárnu Stratasys J55

a získejte 20% slevu  
plus ZDARMA výukový balíček 

„Zrealizujte to“!

Platí pro Alaris, Objet30, Eden, Connex 260/350/500

Až dvojnásobný stavební prostor oproti Objet30 – u vás v kanceláři
◾ Inovativní technologie rotačního 3D tisku; až 1 174 cm² tiskové plochy,

přičemž celá J55 zabírá pouze 0,4 m² podlahové plochy.
◾ 3D tisk bez zápachu a hlučnosti (méně než 53 dB, což je na úrovni ledničky)

umožňují J55 sedět nenápadně vedle vašeho stolu.

Výjimečné barvy, skvělé rozlišení a vynikající povrchové zpracování
◾ Tiskněte ve více než 500 000 živých barvách, včetně barev ze vzorníku PANTONE®

◾ Vytvářejte povrchy v různých provedeních od matných, přes lesklé až po průhledné
připomínající sklo; napodobujte textury, jako je kůže, dřevo, kámen atd.

◾ Žádné další kompromisy mezi rychlostí a povrchovou úpravou: HQS („High Quality
Speed“) nabízí rychlejší tisk než Objet30, přesto s rovnocennou kvalitou tisku.

Pohodlnější 3D tisk, jednoduchá údržba a větší spolehlivost
◾ Inovujte rychleji díky efektivnějšímu pracovnímu postupu v GrabCAD Print™.
◾ Správa tiskových úloh přímo z pokročilého dotykového panelu tiskárny, odesílání

úloh ze vzdáleného počítače a sledování tisku v mobilním telefonu.
◾ Kalibrace je automatická a celý proces údržby provádíte stisknutím tlačítka. Nová

vytvrzovací UV LED lampa je navržena pro dlouhodobou životnost a lepší konzistenci.

Výukový balíček „Zrealizujte to"
◾ Naučte se získat z J55 maximum a lépe porozumět barvám
◾ 6 webových seminářů zaměřených na 3D tisk a správu barev
◾ Služby v hodnotě 750 EUR ke každé tiskárně

Kontaktujte nás a další projekt už můžete tisknout na J55. 
Navštivte www.mcae.cz/stratasys-j55

Tiskový materiál

Tisková plocha

Tiskový režim

Rozměry a hmotnost

S možností výměny materiálu za provozu, vnitřní zásobník na 12 materiálů, 
každý o hmotnosti 1,1 kg (souběžný tisk z 5 materiálů).

1 174 cm2

High Quality Speed (HQS) – 18,75 μm

65,1 × 66,1 × 151,1cm a 225 kg

Výměna platí pro objednávky zaslané do 31. prosince 2020

Přejděte na nový standard plnobarevného 3D tisku u vás v kanceláři.




