
 

 

 

 

 

 

 

 

Robo R2 

Niezwykle wydajna, inteligentna 
drukarka 3D z Wi-Fi 

Drukarka daje możliwość tworzenia 
najróżniejszych wydruków. Dzięki aplikacji Robo 
możemy drukować wszystko co sobie 
wymarzymy, bezpośrednio z urządzenia 
mobilnego. Doskonała do zastosowań 
edukacyjnych oraz prototypowania dla dzieci i 
młodzieży. 
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Aplikacja Robo 
Aby doświadczyć następnego poziomu 

drukowania 3D wystarczy pobrać 
darmową aplikację Robo 

 

Skonfigurowane 
oprogramowanie Cura 

Przygotuj, zarządzaj i monitoruj wydruki 
3D. 

 
  



 

 

GŁÓWNE CECHY 

 
Łączność Wi-Fi 

Za pomocą urządzenia moblinego oraz aplikacji 
Robo możemy połączyć się z drukarką lub siecią 

za pomocą Wi-Fi. 

 
Duży rozmiar wydruku 

Duża przestrzeń drukowania jest idealnym 
rozwiązaniem dla poważnego twórcy jak i 

hobbysty. 

 

 
Drukowanie z urządzenia moblinego 

Dzięki aplikacji Robo możemy drukować wszystko 
co chcemy bezpośrednio z urządzenia mobilnego. 

 

 
Pełna kontrola drukowania 

Dzięki wbudowanemu 5 calowemu kolorowemu 
ekranowi dotykowemu mamy kontrolę nad 

każdym wydrukiem. 

 
 

 
Wbudowana kamera 

Kamera rejestruje wydruk w czasie rzeczywistym 
który można oglądać na urządzeniu mobilnym. 

 

 
Szybkie drukowanie 

Szybkość drukowania sprawia aby każdy 
wydruk powstał szybko oraz dokładnie. 

 
 

Dane techniczne 
Przestrzeń druku 
200 x 200 x 250 mm 

Wysokość warstwy 
20-300 mikronów 

Kalibracja stołu 
Automatyczne poziomowanie 

Technologia druku 
FFF (Fused Filament Fabrication) 

Szybkość druku 
do 16 mm

3
/s 

Szybkość głowicy 
do 250 mm/s 

Głowica 
Szybka zmiana dyszy, możliwość 
instalacji drugiej głowicy 
drukującej 
 

 

 
Dokładność w osi XYZ 
12.5, 12.5, 5 mikronów 

Wymiary 
(szer x gł. x wys.) 
426 x 422 x 604 mm 

Waga 
13.7 kg 

Waga przesyłki 
15.7kg 

Sposób wysyłki 
Kurier DHL lub UPS 
 
 

 

Wymagania 
Oprogramowanie 
Aplikacja Robo i Cura są 
dostępne bez opłat 

System operacyjny 
Apple iOS oraz macOS, 
Windows, Linux, ChromeOS 

Temp. pracy 
15-32 °C 

Temp. przechowywania 
0-32 °C 

Transfer plików 
Drukowanie prosto z drukarki z 
użyciem plików na USB, 
drukowanie przez Wi-Fi, z 
aplikacji 
 

 

W zestawie 
Szybka drukarka Robo C2 
Zasilacz i kabel zasilający 
Szpulka filamentu 
Instrukcja uproszczona 
Pendrive USB z modelami 3D 
Roczna subskrypcja Autodesk 
Fusion360 
Zestaw narzędzi 
 

Języki 
Polski 
Angielski 
Francuski 
Hiszpański 
Niemiecki 
Włoski 
Chiński 
Japoński 
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