
 

 

 

 

K8800 DELTA 

 

 

 

VERTEX K8800 

Superszybka, dokładna i niezawodna 
drukarka 3D o dużym polu roboczym i 

układzie delta. 

Belgijska drukarka, która daje możliwość tworzenia 
najróżniejszych wydruków. Duże pole robocze 
sprawi, że większość dostępnych modeli będziesz 
mógł drukować bez przeszkód. Konstrukcja w 
systemie delta umożliwia bardzo szybką pracę i 
doskonałą jakość wydruków. Automatyczne 
poziomowanie stołu oraz nowoczesny design, aby 
drukować szybko, dokładnie i w atrakcyjny dla oka 
sposób.  
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Aplikacja Repetier Host 
Darmowa, skonfigurowana aplikacja 

sterująca drukarką. 

 

Skonfigurowane 
oprogramowanie Cura 
Przygotuj, i zarządzaj wydrukami 3D. 

 
 



 

 

GŁÓWNE CECHY 

 
 

Polityka otwartego filamentu 

Dzięki polityce otwartego filamentu, drukarka 
Vertex K8800  może drukować z ponad 20 

rodzajów filamentu, od dowolnego producenta. 

 
Duży rozmiar wydruku 

Rozmiar wydruku zapewnia odpowiednią ilość 
miejsca, aby móc wydrukować większość 

projektów, w tym te bardzo wysokie. 

 

 
Inteligentna 

System automatycznej kalibracji stołu, wykrywania 
braku filamentu, zatrzymania drukarki w 

przypadku ew. awarii silnika drukarki, pozwala na 
łatwą, bezpieczną i długotrwałą pracę. 

 

 
Pełna kontrola drukowania 

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi 
graficznemu mamy kontrolę nad parametrami 

drukarki i każdym wydrukiem. 

 

 
Jakość wydruków 

Doskonała jakość wydruków dzięki 
automatycznemu poziomowaniu stołu i 

kinematyce delty. 

 

 
Szybkie drukowanie 

Szybkość drukowania sprawia aby każdy 
wydruk powstał szybko oraz dokładnie. 

 

 

Dane techniczne 
Przestrzeń druku 
Średnica 200mm x wysokość 225 
mm 

Wysokość warstwy 
40-300 mikronów 

Kalibracja stołu 
Auytomatyczne poziomowanie 

Technologia druku 
FFF (Fused Filament Fabrication) 

Szybkość druku 
do 20 mm

3
/s 

Szybkość głowicy 
do 300 mm/s 

Głowica 
Maksymalna temperatura 
300°C, czujnik końca filamentu 
 

 

 
Dokładność w osi XYZ 
12.5, 12.5, 8 mikronów 

Wymiary 
(szer x gł. x wys.) 
350 x 350 x 770 mm 

Waga 
10 kg 

Waga przesyłki 
12.5kg 

Sposób wysyłki 
Kurier DHL lub UPS 
 
 

 

Wymagania 
Oprogramowanie 
Aplikacje Repetier Host  i Cura są 
dostępne bez opłat 

System operacyjny 
Apple iOS oraz macOS, 
Windows, Linux 

Temp. pracy 
15-32 °C 

Temp. przechowywania 
0-32 °C 

Transfer plików 
Drukowanie prosto z drukarki z 
użyciem plików na karcie SD, 
drukowanie z podłączonego 
komputera 

W zestawie 
Drukarka Vertex K8800 
Zasilacz i kabel zasilający 
Karta SD z modelami 3D 
Zestaw narzędzi 
 

Języki 
Polski 
Angielski 
Francuski 
Hiszpański 
Niemiecki 
Włoski 
Belgijski 
Holenderski 
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