
MÁY IN 3D 
 KÍCH THƯỚC LỚN TỐC ĐỘ & CHÍNH XÁC

Với máy in BigRep Studio, chúng tôi  giới thiệu công nghệ in 3D khổ lớn 
Thể tích in 3D là 500mm x 1000mm x 500mm đem đến giải phảp không gian 
cho các chi tiết lớn, trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác cao và tốc độ nhanh
Kích thước in của BigRep Studio được tối ưu lắp đặt cho hầu hết các địa điểm
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Các vật liệu in thuận tiện
Vật liệu in chịu nhiệt cao
chính xác và tốc độ 
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Kích thước in x 500 y 1000 z 500 (mm)

Độ phân giải lớp in 100 - 400 microns 

Tốc độ in  Tới 140 mm/s với 0.1mm độ dày lớp

Tốc độ dịch chuyển Tới 1000 mm/s² 

Đầu in  Tiêu chuẩn: 1 đầu in  

 Nâng cao: 2 đầu in  

 mỗi bộ đầu in được tích hợp đầu phun đường kính 0.6mm

Công nghệ in  FFF - Fused-Filament-Fabrication (FDM)

Các vật liệu được chứng nhận BigRep PLA, BigRep Pro HT, BigRep PETG,  

 vật liệu mềm dẻo sẽ sớm ra mắt

Kích thước máy x 1022 y 1660 z 1500 (mm)

Trọng lượng Xấp xỉ 250kg
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giao diện trực quan với người
dùng, màn hình cảm ứng
với nhiều tính năng để điều
khiển, kiểm tra quá trình in
qua webcam, in tiếp tục nếu
bị lỗi hoặc mấy điện....

Phù hợp lắp đặt trong văn phòng
bằng cách tháo lắp 2 phần trên và
dưới của máy, hoặc theo tiêu 
chuẩn công nghiệp, giảm thiểu
trọng lượng cho phép vận chuyển
và lắp đặt dễ dàng hơn

Bàn in tịnh tiến lên để in, cùng
lúc đó tạo không gian chứa vật 
liệu. vỏ đóng 2 bên đảm bảo
an toàn trong môi trường 
giáo dục, hướng dẫn bên trong
máy, và của trượt cho tối ưu
buồng in

Đầu in dẫn động với đường kính lỗ đầu in là 0.6mm được tối ưu tốc độ và chính xác,  
Khả năng in các vật liệu một cách linh hoạt. Đầu kim loại cho phép in khổ lớn,
đa dạng với nhiệt độ cao

NHANH & CHÍNH XÁC DỄ DÀNG CÀI ĐẶT TRỰC QUAN AN TOÀN & GỌN NHẸ
2 ĐẦU IN KÍCH THƯỚC THU GỌN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG THIẾT KẾ KIỂU DÁNG 




