
Ultimaker S5 Pro Bundle kết hợp giữa máy in 3D mạnh mẽ

nhất của chúng tôi với hệ thống bảo quản vật liệu và xử lý

khói/mùi đột phá. Cùng với nhau, chúng sẽ đơn giản hóa

quá trình in 3D bằng việc xử lý vật liệu tự động, lọc khói/mùi,

và kiểm soát độ ẩm của vật liệu in. Đây sẽ là giải pháp giúp 

bạn linh hoạt và tự tin in các chi tiết lớn, các ứng dụng đặc thù

với đa dạng các loại vật liệu cùng khả năng hoạt động 24/7.

Tốn ít thời gian cấu hình máy in để có thêm thời gian sáng tạo.

Ultimaker S5 Pro Bundle cung cấp dãy vật liệu rộng nhất thị

trường in 3D. Không cần phải lo lắng về độ bám dính của lớp đầu

tiên, nhiệt độ hay cần lọc bụi siêu mịn - tất cả đã được cấu hình 

sẵn và mọi quá trình in đều có thể giám sát qua các công cụ phần

mềm đã đạt nhiều giải thưởng của chúng tôi.

Các đặc điểm nổi bậtSức mạnh của máy công nghiệp trên bàn làm việc

Thao tác đơn giản

Buồng in kín và rộng: An toàn khi in các chi tiết lớn

với nhiệt độ luôn ổn định để chất lượng in tốt nhất

Cân bàn in nâng cao: Đảm bảo độ dính của lớp đầu tiên,

không cần bỏ công giám sát

Giao diện thắng nhiều giải thưởng: Chỉ 1 màn hình cảm ứng 

để kiểm soát mọi thành phần tích hợp

Bộ lọc EPA thay thế được: Loại bỏ đến 95% bụi siêu mịn

giúp duy trì chất lượng không khí tốt nhất

Hệ thống kiểm soát độ ẩm không cần bảo trì: Tất cả cuộn vật

liệu được bảo quản trong môi trường độ ẩm <40% 

Lắp sợi vật liệu trong vài giây: Với 6 ngăn vật liệu ở mặt trước

việc thay vật liệu chỉ trong vài giây (ngay cả lúc đang in)

Tự động thay đổi vật liệu: Có cảm biến phát hiện hết vật liệu

và tự động nạp cuộn vật liệu mới

Dễ cài đặt và giám sát: nhận diện vật liệu bằng NFC, theo dõi

tuổi thọ bộ lọc khí, camera tích hợp

Tương thích với vật liệu composite: Cho phép in các chi tiết với

độ cứng cao và đặc tính đặc biệt

Tại sao chọn Ultimaker?

Máy in 3D 

dễ sử dụng

Máy in 3D của chúng tôi đã thắng

nhiều giải thưởng, hoạt động bền

bỉ, tin cậy và dễ dùng. Nó luôn cho

ra sản phẩm in chất lượng và ổn

định. Được thiết kế và kiểm tra khả

năng hoạt động 24/7. Nó chó phép

bạn luôn đạt kết quả tốt nhất một

cách nhanh nhất và đơn giản nhất

Công nghiệp 4.0

Được tin tưởng bởi hàng triệu

người dùng với 14 ngôn ngữ, 

Ultimaker Cura tích hợp tất cả 

quy trình thông qua các plugin

Ultimaker Marketplace. Từ đó

mở rộng sản xuất và phân phối

kỹ thuật số với Ultimaker Digital

Factory.

Các lựa chọn vật liệu

chưa từng có

Ultimaker cung cấp đa dạng

các loại vật liệu nhất trên thị trường.

Thông qua hệ thống Material Alliance

của chúng tôi, bạn có thể chọn loại

vật liệu phù hợp với ứng dụng của

mình - từ các loại polymer đến

composite pha sợi carbon.

Hỗ trợ kỹ thuật

kịp thời

Cho dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới,

đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của Ultimaker 

cũng luôn sẵn sàng. Mạng lưới hỗ

trợ kỹ thuật toàn cầu của chúng tôi

luôn đáp ứng các yêu cầu về lắp đặt,

đào tạo và bảo trì bằng ngôn ngữ và

múi giờ của bạn.

Leader in Laser & 3D Printing 

Ultimaker S5 Pro Bundle



FM 686003 EMS 692523

330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 in)

0.4 mm (tiêu chuẩn) 

0.25 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (tùy chọn)

< 51 dBA

Wi-Fi, LAN, USB

495 x 500 x 1197 mm (19.5 x 19.5 x 47.1 in)

41.9 kg (92.4 lbs) 

Warranty

Print core CC

0.6 mm

Print core AA and BB

0.25, 0.4, 0.8 mm

Nozzle covers

x10

Cleaning  filament

x10

Leader in Laser & 3D Printing 
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Thông số kỹ thuật Ultimaker S5 Pro Bundle

Máy in và thuộc tính in Đầu in

Khổ in

Đường kính vòi phun

Bàn in

Bộ đùn dây

Ngăn đựng cuộn vật liệu

Cuộn vật liệu tương thích

Công nghệ lọc

Hiệu suất lọc 

Độ ồn hoạt động

Kết nối

Kích thước

Trọng lượng

Phần mềm 

Bảo hành

Kích thước

Phần mềm

Các phụ kiện tương thích

Đầu in kép với hệ thống nâng vòi phun và thay dây độc đáo

Bằng kính, có nung nhiệt (20 - 140°C)

Bánh răng kép, chống mài mòn 

6 ngăn, nhận diện vật liệu bằng NFC

Rộng: 50 - 70mm (2 - 2.7 in)

Đường kính: 197 - 203 mm (7.8 - 8 in)

Đường kính lõi: >98 mm 3.8 in)

Bộ lọc EPA thay thế được

Lên đến 95% bụi siêu mịn

Ultimaker Cura, phần mềm chuẩn bị file miễn phí

Ultimaker Digital Factory, phần mềm quản lý chạy trên nền đám mây

12 tháng

Đầu phun ruby dùng để in các loại

composite pha sợi thủy tinh và carbon

có tính mài mòn

Thay nhanh đầu phun dùng để in

vật liệu chính và vật liệu đỡ tan 

trong nước

Giữ đầu in sạch - đặc biệt khi in

vật liệu composite

Vật liệu in tương thích

Giữ cho dây vật liệu luôn ở trong 

điều kiện tối ưu nhất

Mở ra nhiều ứng dụng hơn với nhiều lựa chọn vật liệu in khác nhau. Có thể dùng vật liệu của Ultimaker, hoặc bất kỳ vật liệu sợi 2.85mm của bên thứ ba nào

Dễ in và chất

lượng tốt

▪ Ultimaker PLA

▪ Ultimaker Tough PLA

Bền cơ học

▪ Ultimaker ABS

▪ Clariant PLA-HI-GF10

Độ cứng cao

▪ Ultimaker PC

▪ BASF PET CF15

Chống ăn mòn

▪ Ultimaker Nylon

▪ Ultimaker PP

▪ Igus Iglidur   I180-PF®

Chống nhiệt

▪ Ultimaker CPE+

▪ DSM Arnitel   ID 2060 HT®

Vật liệu đỡ

▪ Ultimaker PVA

▪ Ultimaker Breakaway

Chống tĩnh điện

▪ Clariant ESD safe PET-G

▪ Kimya ABS ESD Natural

Composite gia cường

▪ Owens Corning

   XSTRAND™  GF30-PA6

▪ Lehvoss LUVOCOM  3F® 

  PAHT CF 9742 BK

Linh hoạt

▪ Ultimaker TPU 95A

▪ DSM Arnitel   ID 2045®

Chống hóa chất

▪ Ultimaker CPE

▪ Arkema FluorX™ Filament
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