
FÖRST I SVERIGE MED NYA 3D-SKRIVAREN STRATASYS J750

Nu kan du få prototyper med hög detaljrikedom, 
form, färg och finish nära slutprodukten. 

Med Stratasys J750 kan vi ladda sex oli-
ka material i en och samma körning, vil-
ket effektiviserar produktionsflödet rejält. 
Både du och vi spar tid och pengar, sam-
tidigt som dina prototyper får en ena-
stående kvalitet – verklighetstrogen och 
näst intill identisk med den kommande 
slutprodukten.

Vi kan köra mjuka, hårda och kombi-
nationer av mjuka/hårda material i olika 
färger samtidigt i en enda printning. Det 
finns 360 000 olika färger att välja mellan, 
så i de allra flesta fall behövs ingen slut-
lackering alls.

Maximal produktivitet till låg kostnad. 

Stratasys J750 skriver ut snabbare och 
kräver färre materialbyten än tidigare 
Polyjet 3D-skrivare. Den nyutvecklade 
programvaran kartlägger automatiskt 
både färger och material. Sex modellma-
terial kan laddas samtidigt, vilket minskar 
print-tiden radikalt.

Vinnare även ur miljösynpunkt. Våra 
två äldre maskiner ersätts nu helt av nya 
J750. Det gör att elförbrukningen sjunker, 
och smartare och effektivare körningar 
minskar även tidigare start/stopp förlus-
ter på materialspill.

Nya Stratasy J750 i korthet
-  Världsledande detaljrika, verklighetstrogna 
 3D-utskrifter i många olika materialkombinationer
-  Verklighetstrogna färger och enastående ytfinish
-  Laddar sex material i samma körning och skriver 
 ut i fullfärg
- Spar tid  och pengar åt både dig och oss

3D-printning utvecklas nu i en rasande fart. Som första företag i 
Sverige har vi nu installerat en Stratasys J750 printer – rena drömmen 
för industri-designers och andra som behöver prototyper av bästa 
kvalitet. J750 flyttar fram gränsen rejält för vad som varit möjligt när 
det gäller materialkombinationer, ytfinish och färg.
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3D production 
with brains

Vilka prototyper behöver du? Ring oss och berätta! Vi hjälper gärna till med ditt projekt hela 
vägen från dina idéer och skisser till perfekta prototyper med en exakthet i form, färg och finish 
du aldrig har sett tidigare.


