DESKTOP 3D PRINTERS
UW MAKERBOT LEVERANCIER

Ideaal voor kleine oplages & rapid prototyping
Innoveer en stap in de wereld van 3D printing

MAKERBOT 3D PRINTERS

INNOVEER MAXIMAAL EN ONTDEK DE GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VAN 3D PRINTING
Met de 3D printers van MakerBot komt innovatie dichterbij dan ooit. Is uw organisatie klaar voor de volgende stap
in productie? Met een 3D printer van MakerBot heeft u alles in huis om uw 3D CAD bestanden om te toveren tot
tastbare 3D printmodellen. Ideaal voor rapid prototyping en het maken van kleine oplages. En dit tegen een zeer
aantrekkelijke prijs.
3D printers van MakerBot maken gebruik van de bekende FDM technologie van Stratasys en printen in diverse
kleuren. De printers kenmerken zich door hun eenvoudige bediening: u print simpelweg stand-alone vanaf een
USB of SD kaart. Uniek is de onboard camera, waardoor u eenvoudig uw model op afstand kunt monitoren.
Stap nu in de wereld van 3D printing; maak kennis met het complete aanbod MakerBot 3D printers.
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BOUWVOLUME (L, W, H)

10.1 x 12.6 x 12.6 cm

24.6 x 15.2 x 15.5 cm

29.5 x 19.5 x 16.5 cm

30.0 x 30.5 x 45.7 cm

MINIMALE LAAGDIKTE

100 Micron

100 Micron

100 Micron

100 Micron

PLA

• ABS
• Oplosbaar materiaal
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-

X

-

X
(incl. afgesloten kamer)

Diverse bouwkleuren

Meerdere kleuren in
één model mogelijk

Diverse bouwkleuren

Diverse bouwkleuren

€ 1.299,00

€ 2.299,00

€2.499,00

€ 6.461,00

Specificaties

FILAMENT TYPE

VERWARMDE PRINTKAMER
KLEUREN
PRIJS

OVER LAYERTEC
Layertec is reseller van professionele 3D printers van MakerBot en Stratasys. Met meer dan 20 jaar ervaring met
ontwerp- en productieprocessen heeft Layertec de kennis, ervaring en expertise in huis om u te voorzien van het juiste
advies. Naast het leveren van de 3D printer verzorgt Layertec ook volledige ondersteuning en service op 3D printers.
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