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3D PRINTER

GIVE YOUR BIG IDEA 
A LITTLE MOJO.

Trust your designs to a 
world-class, professional 
3D Printer – packaged for 
just $185*/month.

3D PRINTERA LITTLE MOJO.

Bring your big ideas to life.
The Mojo™ 3D Printer brings affordable, 
professional 3D printing to your design 
process. Powered by proven Stratasys® 
FDM® (Fused Deposition Modeling™) 
technology, it’s the 3D printing 
technology you can trust to empower 
your design creativity.  

Whether you’re testing for form, fi t or 
function, Mojo works easily with your 
CAD software – bringing your ideas to 
life with just the push of a button.  

Mojo produces models in ABSplus™ 
production-grade thermoplastic, so you 
know they will be durable and high quality. 
And with the Mojo 3D Print Pack™, you’ll 
have everything you need to get started. 

Discover the magic of Mojo.  
It’s as simple to use as an inkjet printer, 
yet powerful enough to meet the highest 
3D printing standards.  

You’ll be amazed at how intuitive Mojo 
is. With the Mojo Print Wizard software, 
you can orient and optimize your 3D print 
fi les in an easy-to-use graphic interface – 
including STL thumbnails, real-time 
auto-packing and 3D views of your print 
job. Plus, with simple color-coded indicators 
on-screen, Mojo Control Panel software 
provides real-time 3D printer status and 
estimated print time. And that allows you 
and everyone on your design team to be 
able to print their big ideas faster.  

Another breakthrough feature of Mojo 
is the new QuickPack™ Print Engines 
– including the only easily replaceable, 
professional-quality print heads in the 
industry – which make it as simple to 
switch out Mojo 3D printing materials 
as an inkjet printer cartridge. 

With Mojo’s auto-calibration and 0.007 inch 
layer resolution, your 3D models will not 
only be accurate and reliable, but also print 
faster than ever before.

Easy to set up. Easy to use.  
Easy to refi ne.
The Mojo 3D Print Pack has everything you 
need to get started. Set-up is fast and easy 
– you can be printing your fi rst 3D model in 
less than an hour.

The WaveWash™ 55 Support Cleaning 
System, designed for soluble support 
material removal, is as revolutionary as 
Mojo. With a stainless-steel carafe, it’s 
compact and runs quietly – ideal for nearly 
anywhere in your offi ce. No plumbing 
connection is required, and with the new 
Ecoworks™ Tablets, it’s as clean and 
simple to run as a coffee maker.  

At an affordable $185*/month for the Mojo 
3D Print Pack, you’ll feel like you discovered 
some design magic of your own. 

Learn more about Mojo at 
www.Mojo3Dprinting.com
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MANG PHÉP MÀU 
VÀO Ý TƯỞNG LỚN 
CỦA BẠN

Hãy giao phó thiết kế của bạn 
cho máy in 3D chuyên nghiệp 
tầm cỡ thế giới.

Biến ý tưởng lớn thành hiện thật.

Máy in 3D Mojo mang đến công nghệ in 3D 
chuyên nghiệp cho việc thiết kế của bạn với 
mức chi phí có thể chấp nhận được. Được vận 
hành bằng công nghệ FDM® (Fused 
Deposition Modeling - Tạo hình bởi từng lớp 
nhựa nóng chảy) được chứng nhận bởi 
Stratasys®, đó là công nghệ in 3D đáng tin 
cậy, cho phép bạn thỏa sức sáng tạo trong 
thiết kế của mình.

Dù bạn đang cần kiểm tra về hình dáng, độ 
vừa vặn hay chức năng của sản phẩm, Mojo 
làm việc dễ dàng với phần mềm CAD của bạn 
– biến ý tưởng của bạn thành hiện thật chỉ 
bằng thao tác nhấn vào một nút bấm.

Mojo tạo mẫu bằng vật liệu nhựa dẻo công 
nghiệp ABSplus có độ bền và chất lượng cao. 
Và với Mojo 3D Print Pack, bạn sẽ có mọi thứ 
bạn cần để bắt tay vào công việc.

Khám phá phép màu của Mojo.

Sử dụng đơn giản như máy in mực, nhưng 
cũng đủ mạnh để đạt tiêu chuẩn in 3D tốt nhất.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Mojo ấn tượng ra 
sao. Với phần mềm Mojo Print Wizard, bạn có 
thể định hướng và tối ưu hóa tập tin in 3D trong 
một giao diện đồ họa dễ sử dụng, kể cả hình 
thu nhỏ định dạng STL, đùn tự động theo đúng 
thời gian thực và ảnh 3 chiều của mẫu in. Hơn 
nữa, với màn hình hiển thị bằng mã màu đơn 
giản, phần mềm Mojo Control Panel cho biết 
trạng thái máy in 3D và thời gian in ước lượng 
đúng thời gian thực. Và điều đó cho phép bạn 
và mọi thành viên trong đội ngũ thiết kế của 
bạn in ra những ý tưởng lớn của họ một cách 
nhanh chóng hơn.

Một tính năng đột phá khác của Mojo là Đầu in 
QuickPack mới – gồm đầu in chất lượng 
chuyên nghiệp dễ dàng thay thế trong công 
nghiệp – giúp việc tháo vật liệu in 3D của Mojo 
được thực hiện đơn giản như ở hộp máy in mực.

Với chức năng định cỡ tự động và độ phân giải 
lớp 0.17mm của Mojo, mô hình 3D của bạn sẽ 
không chỉ chính xác và chắc chắn, mà còn in 
nhanh hơn trước đây.

Dễ cài đặt. Dễ sử dụng. Dễ cải tiến.

Mojo 3D Print Pack có mọi thứ bạn cần để 
bắt đầu công việc. Cài đặt nhanh chóng và 
dễ dàng – bạn có thể in ra mô hình 3D đầu 
tiên của mình chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Hệ thống làm sạch cấu trúc đỡ WaveWash 
55, được thiết kế cho việc tháo gỡ vật liệu 
đỡ có thể hòa tan, là một cuộc cách mạng 
tương tự như Mojo. Với một bình chứa bằng 
thép không gỉ, nó nhỏ gọn và hoạt động êm 
– lý tưởng cho hầu hết mọi vị trí trong văn 
phòng. Không cần ống nối, và với 
EcoworksTM Tablets mới, nó sạch sẽ và 
đơn giản như vận hành một máy pha cà phê.

Với mức giá hấp dẫn có thể chấp nhận cho 
Mojo 3D Print Pack, bạn sẽ có cảm giác 
như khám phá được những phép màu trong 
thiết kế của chính mình.
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INSIDE MOJO

Product Specifications

MODEL MATERIAL: 
P430 ABSplus in ivory 

SUPPORT MATERIAL: 
SR-30 Soluble 

BUILD SIZE:
12.7 x 12.7 x 12.7 cm (5 x 5 x 5 in)

LAYER THICKNESS:
.17 mm (.007 in)

WORKSTATION COMPATIBILITY:
Windows® XP / Windows® 7

SIZE AND WEIGHT: 
    Mojo 3D Printer:

63 x 45 x 53 cm (25 x 18 x 21 in) 
27 kg (60 lbs)

WaveWash 55 Support Cleaning System:
33.5 x 33.5 x 33.5 cm (13.2 x 13.2 x 13.2 in) 
5 kg (12 lbs)
Maximum Size Part(s): 12.7 x 12.7 x 12.7 cm 
(5 x 5 x 5 in)
Volume Capacity: 3.78 L (1 gallon)

POWER REQUIREMENTS: 
Mojo 3D Printer:
100-127 VAC, 6A, 60 Hz 
or 220-240 VAC, 2.5A, 50 Hz

WaveWash 55 Support Cleaning System:
100-120 VAC, 7A, 60 Hz 
or 220-240 VAC, 4A, 50 Hz

REGULATORY COMPLIANCE: 
Mojo 3D Printer: 
CE / TUV / KCC / RoHS / WEEE

WaveWash 55 Support Cleaning System: 
CE / TUV / RoHS / WEEE

SPECIAL FACILITY REQUIREMENTS: 
Mojo 3D Printer: None

WaveWash 55  Support Cleaning System:
None
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FOR ONLY  $185*/month USD

Mojo Makes 3D Printing As Easy As 1-2-3.

Create your idea. Design your idea in 3D CAD software and then just click 
“print.” Print Wizard software processes your CAD program’s STL output 
and orients your 3D model with real-time auto-packing, auto-scaling and 3D 
thumbnail views. 

Print your 3D model. The Mojo print head glides quickly and quietly 
above the build chamber, using FDM Technology to build your 3D model 
and its support material, layer by layer. The Mojo Control Panel provides 
print job status, including estimated printing time.

Remove support material. Once you’ve placed your printed model 
and Ecoworks Tablet into the compact WaveWash 55 Support Cleaning 
System, internal agitation within the covered carafe dissolves the 
soluble support material away quickly and quietly.
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Mojo 3D Print Pack 
Includes:

§ Mojo 3D Printer 

§ Print Wizard and 
Control Panel software

§ WaveWash 55 Support 
Cleaning System

§ Start-up supplies**

3D PRINTER

Packaged to perfection. The Mojo 
3D Print Pack gives you everything 
you need to start making quality, 
durable 3D models – right out of 
the box.  

**Start-up supplies include one starter QuickPack Print Engine of ivory P430 ABSplus modeling material, one starter QuickPack Print
   Engine of SR-30 soluble support material, Ecoworks Tablets, two modeling bases and more.
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Đóng gói cho sự hoàn hảo. 
Mojo 3D Print Pack cho bạn mọi 
thứ bạn cần để bắt đầu tạo ra 
mô hình 3D chất lượng và bền 
đẹp – sẵn sàng hoạt động ngay.

Mojo giúp cho việc in 3D trở nên dễ dàng như 1-2-3.

Khởi tạo ý tưởng. Thiết kế ý tưởng của bạn trong phần mềm CAD 3D và sau đó 
chỉ cần nhấn nút “print”. Phần mềm Print Wizard xử lý đầu ra định dạng STL 
của chương trình CAD và định hướng mô hình 3D với cơ cấu đùn tự động, điều 
chỉnh tỉ lệ tự động theo đúng thời gian thực và hình ảnh thu nhỏ 3D.

  

In mô hình 3D. Đầu in Mojo lướt nhanh và êm trên buồng làm việc, sử dụng 
công nghệ FDM để tạo ra mô hình 3D và vật liệu đỡ của nó, từng lớp một. Mojo 
Control Panel cung cấp trình trạng thao tác in, gồm cả thời gian in ước lượng.

Tháo gỡ vật liệu đỡ. Một khi bạn đặt mô hình đã in và Ecoworks Tablets vào 
Hệ thống làm sạch cấu trúc đỡ WaveWash 55 tích hợp, rung lắc bên trong 
bình chứa có nắp để làm tan rã vật liệu đỡ một cách nhanh chóng và nhẹ 
nhàng.

 


