
NOUL CREATOR PRO 3D (2016) 
Precisă. De încredere. 

Caracteristici multiple 

 

Datorită deschiderii interesului spre această 

tehnologie, originalul Creator s-a dovedit a fi 

unul precis și o imprimantă 3D de înaltă 

calitate. Cu numeroase upgrade-uri bazate pe 

acest model original și foarte popular,Creator 

Pro preia calitatea și precizia la un nou nivel și 

se prezintă cu mai multe caracteristici. Este cea 

mai potrivită imprimantă 3D pentru utilizatorii 

entuziaști. Acum, modelul 2016 Creator Pro 

are un design mai elegant și este mai ușor de utilizat. 

 

Nivel ridicat de precizie. 

Nivel superior al calității printurilor. 
 

Upgradat începând de la exterior la interior, Creator Pro 

este o imprimantă 3D foarte fiabilă, cu o precizie 

excelentă și o calitate profesională. Rama metalică 

robustă îmbunătățește stabilitatea părților mobile ale 

imprimantei. Suportul platformei metalice și tijele de 

ghidare ale axelor Z de 10 mm permit mișcarea precisă a 

axei Z. Placa de construcție este realizată din aliaj de 

aluminiu de grosime de 6,3 mm - aceeași calitate utilizată 

în industria aerospațială, distribuție excelentă a căldurii și 

nu se deformează niciodată. Camera versatilă oferă un 

mediu de imprimare diferit pentru diferite materiale. Prin 

urmare, rezultă precizie și o calitate superioară a 

obiectului printat. 

 

 

 



 

 

Stilată. Ușor de 

utilizat. 
 

Modelul 2016 Creator Pro vine cu un design 

elegant și ușor de utilizat. Toate piesele 

metalice și din material plastic se combină 

atât de bine între ele, deoarece sunt turnate. 

Printre detaliile de design se numără 

capacele superioare unibody, mânerele 

externe, panoul frontal de deschidere de 180 

°, butoanele de plastic pentru nivelare, 

interfața de control  la 45 ° și sursa de 

alimentare completă. 

 

 

 

 

Cameră versatilă. 

Optimizată pentru 

materialele ABS 

și PLA. 
Creator Pro are o ușă închisă și un 

capac superior detașabil pentru a 

evita praful și particulele străine. 

Această cameră complet închisă 

elimină, de asemenea, 

interferențele de temperatură din 

mediul exterior și stabilizează 

temperatura de imprimare pentru 

printări ABS mai eficiente și mai 

precise, mai puțină urzeală. Deschideți ușa, scoateți capacul superior și lăsați aerul să iasă. Camera este 

ventilată pentru a răci rapid PLA extrudat. Acest lucru oferă curbe mai fine pe printuri finite, materiale 

mai puțin deșiruite. 



 

Capac superior puternic.  
Creator Pro vine cu un capac dintr-o singură bucată în loc 

de bucăți de panouri care trebuie instalate. Tot ce trebuie să 

faceți este să-l fixați în cele patru colțuri. Acest capac dintr-

o singură bucată este mai puternic decât cel original și poate 

fi introdus în camera imprimantei. 

 

 

Mânere exterioare elegante. 

Mai sigur și mai confortabil. 

Mânerele noi au cadre netede în loc de două găuri. Vă oferă mai mult confort și siguranță când 

încercați să mutați dintr-un loc în altul. 

 

Panou frontal de deschidere de aproape 180 de grade. 

Mai mult spațiu pentru a introduce și a scoate. 

Bratele tale au nevoie de mai mult spațiu pentru a intra în camera imprimantei pentru a scoate reușitele 

tale machete. Acum o 

poți face mult mai ușor. 

Butoanele de reglaj sunt 

din plastic în loc de 

metal, dar mult mai 

mari, ajutând la confort 

și precizie. 

 



Componente de cea mai bună calitate. Linii 

avansate de 

asamblare. 

Din exterior spre interior, toate părțile 

importante, cum ar fi motoarele și 

alimentarea cu energie electrică, provin 

de la furnizori de top din lume, iar toate 

piesele metalice și din plastic sunt turnate. 

Acestea realizează un Creator Pro consistent și 

stabil. Liniile de asamblare având standarde 

riguroase impuse de producător fac ca fiecare 

imprimantă să fie testată timp de 48 de ore 

pentru o calitate superioară. 

 

 

 

Software-uri derivate. Multe posibilități. 
 

Creator Pro este o imprimantă 3D 

simplă bazată pe tehnologia open 

source. Permite upgrade-uri flexibile 

și diverse modificări. Între timp, 

puteți alege software-ul dvs. preferat, 

cum ar fi FlashPrint, Simplify3D, 

Cura și multe altele. 

 

 

 

 

 

 

 



Dați libertate materialelor. Explorați frontierele. 
 

Datorită sistemului propriu de 

extrudare duală și a camerei 

închise, Creator Pro poate 

imprima o gamă largă de 

materiale, inclusiv ABS, PLA, 

Dissolvable, Flex, T-glass și 

materiale compozite, cum ar fi 

WoodFill, CopperFill, BrassFill 

și multe altele. 
 

 


