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Objet350 a 
Objet500 Connex3

Získejte nejvšestrannější  
3D produkční systém.
3D produkční systémy Objet350 a Objet500 

Connex3™ umožňují 3D tisk široké škály 

digitálních materiálů, včetně barevných, a dokážou 

vytvářet přesné výrobní díly s bezkonkurenční 

všestranností. Vyberte si z bohaté řady různých 

materiálů, od pryžových po tuhé, od průhledných 

po neprůhledné, od neutrálních barev po syté 

a od standardních materiálů po biokompatibilní. 

3D tisk vlastních přípravků, upínáků, měrek a nástrojů 

s extrémní přesností a hladkými povrchy je nyní 

rychlý a snadný – a nevyžaduje žádnou montáž. 

Systém Connex3 nabízí vysoký výkon tří trysek 

a současně dokáže splnit různé požadavky. 

Objet350 Connex3: 3D tisk dílů o rozměrech 

až 342 × 342 × 200 mm – ve stovkách materiálových 

kombinací.

Objet500 Connex3: Nabízí všechny možnosti 

modelu Objet350 Connex3 a k tomu větší 

modelovací prostor (490 × 390 × 200 mm).
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Objet350 a 
Objet500 Connex3

Specifikace systému

Modelovací materiály Tuhé neprůhledné: VeroWhitePlus™, VeroBlackPlus™, VeroGray™, VeroBlue™, 
VeroCyan™, VeroMagenta™, VeroYellow™
Pryžové: TangoPlus™, TangoBlackPlus™, TangoBlack™, TangoGray™ 
Průhledné: VeroClear™ a RGD720
Simulovaný polypropylen: Rigur™ a Durus™
Vysokoteplotní
Biokompatibilní

Digitální materiály Plasty Digital ABS™ a Digital ABS2™ v barvách slonová kost a zelená
Stovky jasných opakovatelných barev v neprůsvitném a průsvitném provedení
Pryžové směsi v různých hodnotách stupnice tvrdosti Shore A a různých barvách
Polypropylenové materiály s vylepšenou tepelnou odolností

Varianty materiálu Více než 1 000

Maximální počet materiálů na díl 82

Podpůrné materiály SUP705 (odstranitelný vodní tryskou)

SUP706 (rozpustný)

Maximální velikost modelu (XYZ) Objet350: 340 × 340 × 200 mm
Objet500: 490 × 390 × 200 mm

Rozměry a hmotnost systému 1 400 × 1 260 × 1 100 mm; 430 kg
Prostor pro materiál: 330 × 1 170 × 640 mm; 76 kg

Rozlišení Osa X: 600 dpi; osa Y: 600 dpi; osa Z: 1600 dpi

Přesnost 20–85 mikronů pro prvky menší než 50 mm, až 200 mikronů pro velikost celého modelu

Minimální tloušťka vrstvy Vodorovné vrstvy tenké až 16 mikronů

Režimy tisku Digitální materiály: rozlišení 30 mikronů
Vysoká kvalita: rozlišení 16 mikronů
Vysoká rychlost: rozlišení 30 mikronů

Software Intuitivní software Objet Studio™ pro 3D tisk

Kompatibilita s pracovními stanicemi Windows 7 / Windows 8

Možnosti připojení k síti LAN – TCP/IP

Provozní podmínky Teplota 18–25 °C; relativní vlhkost 30–70 % (nekondenzující)

Požadavky na napájení 110–240 V AC 50/60 Hz; 1,5 kW jednofázové

Regulační směrnice CE, FCC

Využívají výkonnou 
technologii PolyJet™
Ověřená technologie 3D tisku PolyJet 

je proslulá zejména hladkými povrchy, 

výjimečnou přesností a schopností 

pracovat s materiály různých vlastností. 

Pracuje podobně jako inkoustová 

tiskárna při tisku dokumentů, avšak 

místo nanášení drobných kapiček 

inkoustu na papír trysky tiskové 

hlavy vstřikují mikroskopické vrstvy 

tekutého fotopolymeru na konstrukční 

základnu a okamžitě je vytvrzují pomocí 

ultrafialového světla. Tímto způsobem 

se vrstvu po vrstvě vytváří prototyp 

nebo výrobní díl. 

Kromě zvoleného modelovacího 

materiálu nabízí 3D tiskárna také 

výběr ze dvou variant podpůrného 

materiálu: materiál SUP705, který lze 

snadno odstranit pomocí vodní trysky, 

a materiál SUP706, který je rozpustný 

a umožňuje nejen automatizované 

následné zpracování, ale také tisk 

komplexnějších prvků se složitou 

geometrií a drobnými dutinami.

3D tisk s využitím technologie 

PolyJet umožňuje vytvářet nebývale 

realistické objekty, které mohou mít 

také speciální vlastnosti – mohou být 

průhledné, ohebné, nebo dokonce 

biokompatibilní. Nabízí tak výraznou 

konkurenční výhodu v oblasti vytváření 

prototypů a výroby přesných nástrojů 

a specializovaných výrobních dílů.
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