
 

Tạo mẫu 3D ngay tại 
bàn làm việc của bạn 
dễ như nhấn nút "in".

Đừng hài lòng với bất cứ thứ gì 
kém hơn.

Máy in 3D uPrint SE được vận hành 
bằng công nghệ FDM do Stratasys sở 
hữu bằng sáng chế. Hàng ngàn kỹ sư 
thiết kế đã sử dụng máy in 3D để kiểm 
tra các thiết kế của họ.

Với dàn máy cải tiến, mạnh và ổn định, 
làm việc liền mạch với phần mềm CAD - 
và đó là lý do những máy in 3D khác 
không thể so sánh được với uPrint SE.

Hơn nữa, với việc sản xuất mô hình ngay 
tại công ty thay vì gia công bên ngoài, 
bạn có thể giữ kín các thiết kế sản phẩm 
đột phá nhất của mình.

Cộng tác với đồng nghiệp của 
bạn. Nhanh hơn. Dễ hơn.

Cái nào mạnh hơn: trưng ra bản vẽ trên 
giấy hay mô hình 3 chiều mà mọi người 
có thể cầm nắm? Qua mỗi bước thiết kế, 
uPrint SE biến ý tưởng của bạn thành mô 
hình chức năng chắc chắn, sẵn sàng cho 
việc cộng tác và thử nghiệm.

Máy in 3D uPrint SE tạo ra mô hình 3D 
chính xác và bền chắc bằng nguyên liệu 
nhựa ABSplus. Chúng lý tưởng cho việc 
định hình, phù hợp và có tác dụng trong 
mọi thứ, từ ngành nghiên cứu công trình 
nhân loại cho đến quy trình sản xuất. 
Chúng cũng không phải là những món đồ 
trưng bày dễ vỡ trong phòng thí nghiệm. 
ABSplus mạnh hơn những vật liệu khác 
được sử dụng cho các máy in 3D.

Và, khi đã đến lúc phải kiểm tra ý tưởng 
niệm của bạn, mô hình ABSplus chịu 
được các bài kiểm tra chức năng. Bạn sẽ 
cải thiện chất lượng tốt hơn, đúc kết ra 
một sản phẩm tốt hơn. Với uPrint SE, có 
khả năng tạo mẫu nhanh và không tốn 
kém, sẽ giúp bạn kiểm tra lại nhiều ý 
tưởng một cách hiệu quả ngay tại bàn 
làm việc của mình.

Dễ sử dụng. Dễ cho ngân 
sách của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin về máy 
in 3D uPrint SE tại:

Chỉ uPrint SE mới giúp cho việc in 3D trở 
nên chấp nhận được và hoàn toàn không 
có vấn đề rắc rối. Việc gia công mẫu ở bên 
ngoài sẽ phải tốn nhiều ngày và chi phí lên 
đến hàng trăm đô la. Một máy in 3D uPrint 
SE có thể tạo ra nguyên mẫu tương tự chỉ 
trong vài giờ - với một phần chi phí nhỏ.
Chiến thắng áp lực thời hạn chót và tăng 
tốc để hoàn thành kế hoạch của bạn với 
những lợi ích từ uPrint SE 3D Print Pack. 
Nó dễ sử dụng, mức phí chấp nhận được, 
và phù hợp với quy trình làm việc hằng 
ngày của bạn.
Bất kể nghề nghiệp của bạn là gì - thiết kế, 
kỹ sư hay giáo viên - luôn có một chỗ trống 
trên bàn làm việc và trong ngân sách của 
bạn để dành cho máy in 3D uPrint SE. 
Hãy ứng dụng máy in uPrint 3D SE đã 
được chứng nhận, mạnh mẽ, chuyên 
nghiệp vào công việc trong văn phòng bạn.

Với uPrint SE 3D Print Pack, bạn có mọi 
thứ cần thiết để bắt đầu in mẫu ngay. 
Không chi phí tiềm ẩn. Không phải cân 
nhắc gì nữa. Chỉ khui thùng và in thôi.

Được chứng nhận. Mạnh mẽ. 
Chuyên nghiệp.

 



Với máy in 3D uPrint SE, việc tạo mẫu dễ như 1-2-3

uPrint 3D Print Pack bao gồm mọi 
thứ bạn cần để bắt đầu tạo ra 
những mô hình 3D bền chắc và 
chính xác bằng nhựa ABSplus.

Chuẩn bị tập tin. Tạo ra mô hình 3D bằng phần mềm CAD, sau đó nhấn nút 
"in". Phần mềm CatalystEX chuyển đầu ra định dạng STL của hệ thống CAD 
thành đường dẫn in mô hình 3D, gồm cả cấu trúc đỡ, và hướng dẫn đầu đùn 
của máy in 3D uPrint SE.

Tháo vật liệu đỡ. Lấy mô hình ra khỏi buồng tạo mẫu của máy in 3D uPrint 
SE, kéo nó khỏi đế tạo mẫu và làm tan vật liệu đỡ bằng Hệ thống làm sạch 
vật liệu đỡ WaveWash.

In mô hình. Máy in uPrint sử dụng công nghệ FDM để tạo dựng mô hình 3D 
và vật liệu đỡ của nó, từng lớp một, từ dưới lên trên một đế tạo mẫu có thể 
tháo rời.

 


