
PROFESJONALNA DRUKARKA 3D Z DWIEMA DYSZAMI

Zortrax Inventure

Desktopowa drukarka przemysłowej klasy  
Zortrax Inventure to drukarka 3D z dwiema dyszami, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań w różnych 

dziedzinach, od wzornictwa przemysłowego, przez medycynę, aż po inżynierię. To niedrogie urządzenie stacjonarne 

posiada funkcje oferowane niemal wyłącznie przez duże drukarki 3D klasy przemysłowej. Zortrax Inventure drukuje 

korzystając z rozpuszczalnego systemu podporowego, zamkniętej komory grzewczej i wbudowanego filtru HEPA.

Cechą wyróżniającą Zortrax Inventure jest to, że posiadając wszystkie te funkcje, jest jednocześnie zintegrowana  

z całym ekosystemem Zortrax wraz z dedykowanymi filamentami do druku 3D i oprogramowaniem Z-SUITE. 

Dlatego Zortrax Inventure to drukarka 3D typu „Plug & Play” oferująca wydajność klasy przemysłowej.



Rozpuszczalny materiał 
podporowy 
Zortrax Inventure współpracuje z dwoma oddzielny-

mi, rozpuszczalnymi w wodzie filamentami podporo-

wymi. Z-SUPPORT jest kompatybilny z filamentami 

Z-PLA, Z-PETG i pół-elastycznym Z-SEMIFLEX, które 

drukują w temperaturze około 180 ° C. Z-SUPPORT 

Plus jest przeznaczony do materiałów na bazie ABS  

i może pracować w temperaturach sięgających blisko 

245 ° C, jest kompatybilny z Z-ULTRAT Plus. W ten 

sposób Zortrax Inventure może drukować w 3D roz-

puszczalne w wodzie filamenty podporowe  

z materiałami modelowymi opartymi zarówno na 

PLA, jak i ABS.

Zamknięta komora drukowania   
Wszystkie materiały oparte na ABS kurczą się pod-

czas schładzania. Im szybsze jest tempo schładzania, 

tym bardziej widoczny jest skurcz. Aby rozwiązać 

ten problem, Zortrax Inventure została zaprojekto-

wana z myślą o zamkniętej, ogrzewanej komorze 

drukowania. Gorące włókno ABS opuszczające dyszę 

chłodzi się do temperatury 80 ° C. Ta temperatura jest 

następnie utrzymywana w komorze przez cały proces 

drukowania 3D. Dopiero po skończeniu wydruku, 

Zortrax Inventure schłodzi go do temperatury poko-

jowej. W ten sposób wszystkie warstwy schładzają 

się jednocześnie z tą samą szybkością, aby zapobiec 

zniekształceniom, pęknięciom i skurczom. 



Dziedzictwo jakości

Drukarki Zortrax 3D zdobyły liczne nagrody branżowe i stają się uosobieniem jakości dla profesjonalistów na 

całym świecie. Zostały one użyte między innymi przez Boscha i NASA. W ciągu lat dostarczania najwyżej klasy 

produktów, opracowaliśmy zorientowane na klienta usługi wsparcia dostępne na całym świecie. Nasza obsługa  

i gwarancja jakości dotyczy również Zortrax Inventure.

Parametry urządzenia

Obszar roboczy 135 x 135 x 130 mm

Forma materiału Kartridż

Średnica materiału 1.75 mm

Średnica dyszy 0.4 mm

Struktury 
podporowe

Rozpuszczalne – drukowane z materiału 
podporowego

Filtr HEPA Tak

Czujnik zużycia 
materiału Tak

Czip z informacją o 
materiale (rodzaj, 
kolor, zużycie)

Tak

Ekstruder Drukujący z materiału modelowego i materiału 
podporowego

Łączność Karta SD (w zestawie)

Dostępne materiały
Materiały modelowe (Z-PETG, Z-PLA, Z-SEMIFLEX, 
Z-ULTRAT Plus) i materiały podporowe (Z-SUPPORT, 
Z-SUPPORT Plus)

Parametry procesu druku

Technologia druku
LPD Plus (ang. Layer Plastic Deposition Plus) 
– zaawansowana technologia z systemem 
rozpuszczalnych podpór

Rozdzielczość warstwy 90 - 290 mikronów

Minimalna grubość ścian 400 mikronów

Poziomowanie platformy Automatyczny pomiar wysokości punktów platformy

Dane techniczne

Zawartość zestawu

Drukarka 3D, 2 kartridże (materiał modelowy i podporowy), 5 tacek roboczych, Starter Kit

Parametry temperaturowe

Podgrzewana komora Tak

Temperatura pomieszczenia dla 
pracującego urządzenia 15 - 30° C

Temperatura przechowywania 0 - 35° C

Parametry elektryczne

Natężenie prądu wejściowego 110 V ~ 4 A 50/60 Hz ; 240 V ~ 1,7 A 50/60 Hz

Maksymalny pobór mocy 300 W

Waga i wymiary

Wymiary urządzenia (S x G x W) 350 x 345 x 405 mm

Wymiary pudła transportowego 460 x 450 x 520 mm

Waga urządzenia 21 kg

Waga transportowa 26 kg 

Dodatkowe informacje

Każda dostarczana drukarka przepracowuje do 50 godzin podczas testów próbnych w trakcie kontroli jakości.

Wszystkie informacje znajdujące się w tej broszurze i specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Charakterystyka oprogramowania

Pakiet oprogramowania Z-SUITE

Obsługiwane typy plików 
wejściowych

.stl, .obj, .dxf, .3mf

Obsługiwane systemy 
operacyjne

Mac OS X / Windows 7 i nowsze wersje
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Wybierz swój kraj a otrzymasz listę Resellerów znajdujących się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
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