
Graften One dostępny jest w dwóch kon-
figuracjach: z jedną"M1" lub dwoma 
"M2" głowicami drukującymi. M1 daje 
nam możliwość uzyskania maksymalne-
go obszaru roboczego sięgającego 
aż 205/180/200 mm natomiast M2 po-
zwala na mieszanie różnych materiałów 
i kolorów w jednym procesie druku, 
gdzie ograniczeniem jest tylko nasza 
wyobraźnia. 

Graften One, zanim trafił na rynek 
przeszedł zaskakująco pozytywnie wiele 
wymagających i morderczych testów, 
dzięki czemu z łatwością sprosta 
najnajbardziej wymagającym oczekiwani-
om. Nasz flagowy model doceniony 
został przez wymagające wysokiej pre-
cyzji środowisko uniwersyteckie, profes-
jonalne teamy wyścigowe, farmy druka-
rek 3D oraz wiele innych osób, które 
wzięły udział w beta testach.

powstał z nieodpartej chęci tworzenia. Od samego początku 
celem było stworzenie nowoczesnej i profesjonalnej drukarki 3D, 
która zaoferuje najwyższą jakość w przystępnej cenie. Z tego 
powodu, bezkompromisowo została ona zbudowana 
z najlepszych materiałów i podzespołów. Zafascynowani ideą 
popularyzacji druku 3D postanowiliśmy też udowodnić jak łatwa 
ii komfortowa w obsłudze może być profesjonalna drukarka 3D. 
Niezwykle intuicyjne, dedykowane oprogramowanie używane 
może być zarówno przez znajdujący się w zestawie 
multimedialny tablet, jak i inne urządzenia posiadające funkcję 
WiFi. Software udostępniany jest w chmurze drukarki 
aa uruchamiany na urządzeniach sterujących (bez żadnej instalacji) 
za pomocą przeglądarki internetowej, jako program webowy. 
Wbudowana pamięć pozwala na przesłanie i zakolejkowanie 
nawet kilkuset plików, a następnie drukowanie zbuforowanych 
elementów bez utrzymywania połączenia z urządzeniem 
sterującym. 
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370x400x430 [mm]
FFF
Zasilanie 220-240V
300W
16 kg

W konfiguracji M1: 205x180x210 mm

PPodgrzewany stół roboczy z regulacją temp.
(max 120 °C)

Dwie lub jedna głowica drukująca do 300°C
(opcjonalnie do 400°C) z dyszami o śr. 0,4mm 
z możliwością zmiany na większe lub mniejsze. 
Rozdzielczość warstwy przy zastosowaniu dysz 
o średnicy 0,2mm: od 60 mikronów.
Średnica filamentu 1,75mm.Średnica filamentu 1,75mm.

PLA, ABS, PLA z Grafenem, PLA z domieszką 
Carbonu, PET, ABS+, PC, TPU, PVA, HIPS, Laybrick, 
Laywood, Nylon, inne polimery i kompozyty.
Możliwość wykorzystania materiału podporowego
rozpuszczalnego w wodzie.

STL, AMF, G-code i inne.
Windows, Linux, Android i inne.Windows, Linux, Android i inne.
Wi-Fi, USB, LAN, microSD.

Aluminiowo – stalowa, spawana dla 
zapewnienia maksymalnej sztywności konstrukcji, 
malowana proszkowo.

Lenovo Tab 2 A730H lub D

Płyta główna: 32 bity, 4 rdzeniowy Cortex 1,4 GHz
RAM: 1 GB, Wbudowana pamięć: 8 GBRAM: 1 GB, Wbudowana pamięć: 8 GB

Model jednogłowicowy M1 5900 zł
Model dwugłowicowy M2 7900 zł

BMW GRAF_02   233 kb/s
Tlumik 02   943 kb/s
BMW GRAF_02   233 kb/s

Koło_half   83 kb/s

BMW GRAF_02   233 kb/s
Tlumik 02   943 kb/s
BMW GRAF_02   233 kb/s


