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Pokročilé prototypování a výroba dílů s nylonovým materiálem vyztuženým uhlíkovými vlákny. Získáte velmi pevné díly, 

které odolají vysokým teplotám, chemikáliím nebo nárazům.

3D tiskárna Fortus 380mc ™ Carbon Fiber Edition tiskne výhradně s materiály FDM Nylon 12CF™ Carbon Fiber a ASA. Vyplňuje mezeru 

mezi stolními tiskárnami, které nabízí jen omezené možnosti, a nákladnějšími produkčními tiskárnami, které umožňují tisk 

z materiálů vyztužených uhlíkovými vlákny. Vyhřívaná tisková komora, která má stejnou velikost jako standardní Fortus 380mc, 

zabraňuje deformacím a zaručuje tak spolehlivou výrobu dílů bez ohledu na jejich velikost. Rozpustná podpora poskytuje plnou volnost 

při návrhu složitých tvarů, které mohou zahrnovat mezery a podřezání.

Software GrabCAD Print™ vás snadno provede celým pracovním procesem od CAD modelu až k tisku. Softwary Insight™ a  Control 

Center™ jsou také součástí a zajišťují správu tiskových úloh a monitorování stavu výroby.

3D tiskárna Fortus 380mc ™ Carbon Fiber Edition je specializovaná samostatná tiskárna. Upgrade standardního modelu Fortus 380mc 

není k dispozici.

Fortus 380mc  
Carbon Fiber Edition

Technická specifikace

Konfigurace tiskárny

Stavební prostor (XYZ) 355 × 305 × 305 mm

Zásobník na materiál Jeden zásobník pro stavební materiál a jeden pro podpůrný

Materiály

Materiál Výška vrstvy Podpůrný 
materiál

Dostupné barvy

0,330 mm 0,254 mm 0,178 mm 0,127 mm 

ASA � � � � Rozpustný
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n Dark Gray
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n Yellow
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n Red

FDM Nylon 12CF � Rozpustný n Černá

DALŠÍ SPECIFIKACE

Rozměry a hmotnost
129,5 cm × 90,2 cm × 198,4 cm 

601 kg 

Přesnost tisku

± 0,127 mm nebo ± 0,0015 mm/ mm, podle toho, která hodnota je vyšší. Přesnost dílu 
v ose Z zahrnuje další toleranci -0 000/+ výšky řezu. 
Poznámka: Přesnost závisí na geometrii. Hodnoty dosažitelné přesnosti jsou odvozené 
ze statistických údajů při 95% rozměrové roztažnosti.

Síťová konektivita  10/100 base T, Ethernetový protokol

Asistence operátora Vyžaduje omezenou přítomnost při spuštění a ukončení tiskové úlohy.

Požadavky na zapojení do el. sítě 208VAC 3 fáze, 50/60 Hz, 18 Amps

V souladu s normami CE, cTUVus, EAC, FCC Part B

Software
Všechny 3D tiskárny Fortus® zahrnují softwary Insight a Control Center, které zajišťují správu 
tiskových úloh. Jsou kompatibilní se softwarem GrabCAD Print, který umožňuje reporting 
úloh, plánování a vzdálený monitoring.

Operační systém Microsoft Windows 10 64bit (Pro, Enterprise, Education).

Černá
Tmavě šedá
Světle šedá 
Bílá 
Slonovinová

Tmavě modrá
Zelená
Žlutá
Oranžová
Červená
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Fortus 380mc  
Carbon Fiber Edition
Pokročilá FDM technologie je základ

3D tiskárny Fortus jsou založeny na FDM technologii od společnosti Stratasys®. Tato technologie umožňuje tisk vysoce odolných dílů 

z průmyslových termoplastů.

3D tiskárny Fortus využívají širokou škálu termoplastů s pokročilými mechanickými vlastnostmi, takže vaše díly odolají vysokým 

teplotám, žíravým chemikáliím, sterilizaci i velkým nárazům.

Speciální prostor není potřeba

3D tiskárnu Fortus můžete nainstalovat téměř kdekoli. Není nutné žádné speciální odvětrávání, protože tiskárny Fortus neprodukují žádné 

škodlivé výpary, chemikálie nebo odpad.

Žádné speciální dovednosti nejsou nutné

Ve srovnání s jinými systémy pro aditivní výrobu se 3D tiskárny Fortus snadno ovládají a udržují, protože nemusíte manipulovat 

s žádnými prášky nebo jiným obsahem. Provoz tiskárny Fortus je tak jednoduchý, že operátora vyškolíte za necelých 30 minut.

Vyžádejte si benchmark a posuďte sami, jaká může být budoucnost vaší výroby

Jemné detaily. Hladký povrch. Přesnost. Pevnost. Nejlepší způsob, jak si ověřit výhody 3D tiskárny Fortus, je mít svůj vlastní díl vytištěný 

na tiskárně Fortus.
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