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Порошок
і енергія там де
починається
творчість.
За допомогою наших
рішень ви можете забути
про обмеження інших 3D
технологій. Ви можете
створювати внутрішні
рухомі та блокуючі вузли.
Все в одному друці - без
підтримки, без складної
обробки після, без
обмежень.
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Чому SLS?
Вибір правильної методології 3D-друку для ваших потреб є складним
завданням, що вимагає великих знань та досвіду роботи з різними
технологіями. Кожен з них має свої переваги та обмеження.
Не існує єдиної технології, яка буде працювати для всіх застосувань, але є
така, яка раніше обмежувалась лише великими промисловими системами, та
яка є найпотужнішою та пропонує найбільші можливості. Sinterit розробив цю
єдину технологію в компактну, просту у використанні систему та забезпечив
широкий доступ до технології SLS.

Це дуже просто.

Розроблена нами технологія дозволяє абсолютно кожному

почати користуватися принтером після простого тренування.

Давайте детальніше розглянемо SLS та його переваги:

• якість та міцність роздруківки в усіх
напрямках (ізотропний матеріал)
• хороша точність розмірів
• гострі деталі та краї та гладкі поверхні
• не потрібні опорні конструкції
• рухомі деталі одним друком із
складною внутрішньою геометрією
• безпечна та легка післяобробка
• багато доступних матеріалів із рішенням LISA
PRO - азотна камера
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Polyamide 12 Powder

PA12

Понад 300 найвідоміших у світі технічних університетів обрали принтер Lisa, щоб надати
студентам та дослідникам доступ до технології SLS. Інженери використовують наші
принтери головним чином для швидкого створення прототипів. Багато відбитків
робиться в системі щодня, витрачаючи менше 30 хвилин, щоб обробити весь процес.
Витрати на систему та друк порівняно низькі. Для компаній, які до цього часу
застосовували лиття під тиском, інвестиції у рішення Sinterit часто окупаються
протягом 3-6 місяців. Важко оцінити переваги заощадженого часу та свободу
помилкових помилок та їх миттєвого виправлення.
www.3dsmartpro.com.ua/sinterit

Підготуйте свої
моделі в Sinterit
Studio, нашому
власному
спеціальному
програмному
забезпеченні

O FRESH

2kg (4l)

SLS найкраще працює у розробці прототипів,
виробництві невеликих обсягів, дослідженні
матеріалів та освіті:
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П’ять простих кроків
для отримання
ваших роздруківок

Наповніть
принтер
порошком

Друкуйте за
допомогою Lisa
або Lisa PRO для
отримання
найкращих
детальних
роздруківок

Вийміть свої
роздруківки,
почистіть і
обробіть

Підготовка та подальша обробка
займає менше півгодини!
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Відновіть
порошок для
наступних
роздруківок

Ось чому понад 1000
професіоналів у всьому
світі використовують
наші рішення
ПРОТОТИПУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ОСВІТА

Клієнт: Sybet
Принтер: Sinterit Lisa

Клієнт: Ліберецький технічний університет
Принтер: Sinterit Lisa Pro

Клієнт: AGH Space Systems
Принтер: Sinterit Lisa Pro

Клієнт: Scale Print
Принтер: Sinterit Lisa

Мацей Буржинський з Sybet прототипував
із Sinterit Lisa портативний портативний
ручний приймач для KGHM, світового
лідера у виробництві міді та срібла. Друк
цілого набору радіотелефонних деталей
за допомогою PA12 та Flexa Gray коштує
менше 600 USD та займає близько
чотирьох днів.
Порівнюючи її з 40 000 USD для форм,
що
використовуються
для
цілей
прототипування, ROI досягається під
час першого проекту.

Ви можете знайти рішення Sinterit у
понад 300 університетах по всьому світу!

Студенти з AGH Space Systems
розробляли гібридну ракету, і було
критично важливо забезпечити, щоб
паливо та окислювач не реагували
перед запуском.

Штефан Радау був керуючим директором у
великій компанії, що займається інтер'єром.
Майже через 30 років він пішов, щоб розпочати
SCALE PRINT.

Друк моделей, які ми розробляємо,
займає близько 24-28 годин. Я
просто встановив принтер на один
день вранці, а наступного дня, після
обіду, роздруківки готові до тестів
або до затвердження клієнтом.

Дослідники та науковці з Технічного
університету
в
Лібереці
(Інститут
наноматеріалів, передових технологій та
інновацій) були одними з перших
користувачів Lisa PRO.
Понад рік вони використовували
компактну технологію SLS для великої
кількості різних досліджень та проектів.

Lisa PRO представляє доступну

технологію SLS. Це дає нам
можливість досліджувати натхненні
природою форми зі студентами, які
цікавляться біологією.
Ян Копрницький
Золтан Доленський
Якуб Мачачек

Друк SLS був запропонований через
механічну
та
хімічну
стабільність
деталей,
включаючи
стійкість
до
парафінового палива.

Завдяки роздільній здатності технології

Sinterit Lisa PRO SLS в діапазоні 0,1 мм
була надрукована густа мережа ниток,
що включає такі деталі, як сферичні
точки контакту, що запобігає посиленню
напружень та крихкому руйнуванню
несучих ниток.
Домінік Здибаль, команда AGH Space
Systems

Мацей Бужинський, Sybet

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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КІНЦЕВІ ДЕТАЛІ

У своїй нещодавно заснованій компанії
Штефан виготовляє деталі для моделей, які
не можна придбати на ринку.
Більшість із них надруковано на Lisa, а
Штефан Радау відомий тим, як максимально
використовувати компактний SLS 3D принтер.

Я друкував із Лізою більше 1600 разів.
На зображенні ви бачите, скільки
елементів могло поміститися в Sinterit
Lisa одночасно. І роздруківки
підтверджують якість цього.
Штефан Радау
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Тож ви можете
просто створити
Ваше рішення на
основі модулів

Рішення Sinterit

МОДУЛІ
ДРУК

3D-принтери SLS
підходять для вашого
бюджету та ваших
потреб.

УПРАВЛІННЯ ПОРОШКОМ

Пристрої, які
забезпечують чистоту
всього процесу, економію
та ефективність порошку.

Додаткові пристрої,
які роблять це легким
та приємним.

ПОРОШКИ

ПОСЛУГИ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інструмент для легкого
управління вашими
роботами та простого
управління процесом.

ПОСТ ОБРОБКА

7 різних матеріалів із
надзвичайною якістю
та найкращими
параметрами.

Наші послуги з
навчання, гарантії та
обслуговування
клієнтів.

Ми почали з одного принтера, як відповідь на відгуки
клієнтів, наша пропозиція зросла органічно, щоб
зробити наскрізне рішення безшовним. Дізнайтеся
більше про наші рішення та дізнайтеся, яке з них
ідеально підходить саме вам.
www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Рішення Sinterit

LISA БАЗОВЕ рішення
Цей простий у використанні набір
початкового рівня - найкращий спосіб
ознайомити всіх із технологією друку
SLS за доступною ціною.
•
•
•
•
•

LISA 3D принтер
ПЗ Sinterit Studio
Інструменти для порошку
Решето
Піскоструминець

Цей набір
початкового рівня є
найкращим
способом
впровадження
технології друку SLS
за доступною ціною.
Януш Врублевський,
генеральний директор /
директор з продажів,
Sinterit

Sinterit
Studio

РІШЕННЯ

Dedicated
Powder
Tools

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Sinterit solutions

ПРОФЕСІЙНЕ рішення

Завдяки цьому повному рішенню можна
досягти всіх переваг професійної якості SLSсистеми. Всі аспекти експлуатації, друку,
переробки порошку та подальшої обробки
ніколи не були настільки простими, зручними
та чистими.

Найдосконаліший і найкомпактніший набір, який
виводить весь процес на новий рівень.
Присвячується зручній, частій, чистій роботі та
ефективному керуванню порошком.
LISA PRO 3D принтер
Платформа
Виділені інструменти
Пилосос ATEX або INTERTEK
PHS
Піскоструминець XL
Sinterit Studio Advanced ПЗ

РІШЕННЯ

•
•
•
•
•
•
•

Максим Полеселло, CEO Sinterit

Dedicated
Powder
Tools

Sinterit Studio
Advanced

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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PRO

Sinterit solutions

Lisa PRO

Удосконалений SLS
3D принтер

Lisa PRO - це серце нашого
Рішення для SLS 3D друку. Це
найдосконаліший
і
доступний
невеликий SLS 3D принтер.
Завдяки відкритим параметрам та
вбудованій азотній камері Lisa
PRO приваблює науковців та
дослідників, даючи їм можливість
пройти шлях. Разом з великим
обсягом збірки це робить Lisa PRO
ідеальним
вибором
для
досліджень,
освіти,
функціональних прототипів або
навіть виробництва невеликого
обсягу.

Для мене це був
найкращий вибір для
виконання всіх вимог:
можливості
друку
складних конструкцій,
ціни,
швидкості,
надійності.
Професор доктор ін.
Ріго Герольд,
Університет Цвіккау,
Німеччина

Lisa
SLS 3D принтер початкового рівня

ДРУК

Lisa здійснила революцію в технології SLS, ставши
першим компактним та найдоступнішим принтером
у цьому сегменті. Він навіть відкрив абсолютно
новий, який отримав назву “настільний SLS”. Lisa це принтер, який може собі дозволити кожна мала
чи середня компанія. Неймовірна точність та
компактні розміри роблять це вибір для
користувачів,
які
хотіли
б
друкувати
як
професіонали, але не мають спеціального місця для
3D-принтера SLS.

Макс. об'єм друку

Макс. об'єм друку

110 x 160 x 145 мм

110 x 160 x 245 мм

Параметри

Параметри

Розміри друку

150 x 200 x 150 мм

Розміри друку

150 x 200 x 260 мм

XY точність

від 0.05 мм

XY точність

від 0.05 мм

Висота шару Z (min - max)

0.075 - 0.175 мм

Висота шару Z (min - max)

0.075 - 0.175 мм

Азотна камера

Ні

Азотна камера

Вбудована

Лазерна система

IR Laser Diode 5 W ; λ =808 nm

Лазерна система

IR Laser Diode 5 W ; λ =808 nm

ПЗ в комплекті

Sinterit Studio

ПЗ в комплекті

Sinterit Studio Open

Розміри

620 x 400 x 660 мм

Розміри

690 x 500 x 880 мм

Вага

44 кг

Вага

90.0 кг

Робоча напруга

220-240 V AC, 50/60 Hz
100-130 V AC, 50/60 Hz

Робоча напруга

220-240 V AC, 50/60 Hz
100-130 V AC, 50/60 Hz

Середнє споживання енергії

0.9 kW

Середнє споживання енергії

1.1 kW

Sinterit Lisa PRO є найбільш
доступним пристроєм для
отримання точних рішень
без обмежень сучасних
проблем.
Моріс Бріггс, Lazerthrust

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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PHS

Станція для обробки порошку
Підтримуючий пристрій, розроблений для
максимально чистої та ефективної подальшої
обробки та відновлення порошку.

• Всі процеси в одному місці: чистка принтера
та робочої зони, початкове та точне видалення
порошку, просіювання та освіження порошку
• Розумна робоча область - ергономічне та
зручне рішення, сумісне як з Lisa, так і з Lisa
PRO
• Близькі до вас інструменти - все необхідне
завжди під рукою
• Легке видалення порошку за 5 простих кроків
• Супергерой - не лише для одного принтера!

УПРАВЛІННЯ ПОРОШКОМ

Параметри
Ємність порошку

12 л

Робоча напруга

110-240 [V] AC, 50-60 [Hz]
Споживання енергії 80 [W]

Праця

25 хв на весь процес

Заміна матеріалу

~1h

Набір включає

Модуль порошкового пороху
Модуль просіювання
Полка для піскоструминної обробки
Шланги. роз'єми та вхідні отвори
Захист слуху
Місце зберігання інструментів для знепилювання
Світлодіодне освітлення

Розміри

1000 x 700 x 1800 мм

Вага

160 кг

Простір для установки 1700 x 2200 x 1800 мм

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Спеціальні порошкові
інструменти
Ні безладу, ні відходів
Наші
порошкові
інструменти
охоплюють весь процес друку,
починаючи від початкового запуску,
закінчуючи видаленням роздруківки,
подальшої обробки та очищення як
роздруківки, так і робочої області.

Пилосос ATEX / Intertek
Чисто та легко

Порошкове Сито

Ідеальне рішення для ефективного збору та очищення неспеченного
порошку. Для безпечної та ефективної роботи із SLS-принтерами
потрібен пристрій із сертифікатом Atex або NRTL (ETL Intertek). Той,
який ми вкладаємо в наше рішення для SLS 3D друку, є не тільки
чистим, але й безпечним. Пилососи Sinterit - це промислові
вибухобезпечні пилососи, виготовлені з метою уникнення ризику
займання. Разом із циклонним порошковим сепаратором це зробить
ваш робочий процес набагато швидшим та простішим.

Легке повторне використання
Порошкове сито - це мінялка гри для обслуговування порошку.
За допомогою цього пристрою ви можете просіяти невпалений
порошок і підготувати його до іншого друку. Це швидко, оскільки
типова операція просіювання займає всього 18 хвилин і проста у
використанні. Досить натиснути одну кнопку.

УПРАВЛЫННЯ ПОРОВШКОМ

Параметри
Всмоктувальний отвір

50 мм

Рівень шуму (EN ISO 3744)

79.6 dB (A)

Ємність агрегату збору

40 л (вакуум), 12л (сепаратор)

Тип фільтра

Star, фільтрація М класу

Розміри

440 x 420 x 780 мм

Вага

вакуум: 21.5 кг,
сепаратор: 5 кг

Параметри

Сертифікати

ATEX Z22 / NRTL
D2C2 (ETL Intertek)

Ємність порошку

5л

Час просіювання

18 минmin

Розміри

330 x 340 x 600 мм

Вага

22.5 кг

Робоча напруга

12 V / 2 A

Споживання енергії

24 W

www.sinterit.com
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Піскоструминець
Ідеально гладка поверхня
Подальша обробка SLS надрукованих
деталей не становить великої праці. Вам
не потрібно знімати опори ні механічно, ні
хімічно. Все, що вам потрібно зробити, це
позбутися
запасного
порошку,
підключеного до друкованих деталей.
Найкращий і найчистіший спосіб - це
використання
стисненого
повітря
і
піскоструминної машини. За допомогою
цього пристрою ви очистите і відполіруєте
поверхні.

Піскоструминець XL
Зручна та точна пост обробка

Більша камера дозволяє працювати з
більшими роздруківками або партіями
невеликих
серій
роздруківки.
У
Sandblaster XL ви можете вибирати між
портативним бластером та фіксованою
насадкою, щоб ви могли маніпулювати
предметом двома руками. Спеціально
для SLS і сумісний з Lisa PRO.

ПОСТ ОБРОБКА

Піскоструминець

Піскоструминець XL

Тип

Ручний

Ручний

Робоча зона

410 x 310 x 200 мм

675 x 450 x 415 мм

Макс. тиск

0.86 MPa / 8.6 bar / 125 psi

0.86 MPa / 8.6 bar / 125 psi

Зчеплення

DN 7.2

DN 7.2

Розміри

495 x 390 x 410 мм

760 x 500 x 720 мм

Вага

11.5 кг

28 кг

Споживання енергії

6W

6W

Робоча напруга

230 / 110 V AC, 50/60 Hz

230 / 110 V AC, 50/60 Hz

Скляні кульки 0.2 mm

Скляні кульки 0.2 mm

Поклавши свою
деталь в машину, ви
просуваєте руки
через величезну
пару важких
рукавичок,
наступаєте на
педаль підлоги, і
абразивний матеріал
вибивається із
спеціальної насадки.
Цей крок після
обробки допомагає
видалити додатковий
сипучий порошок і
згладжує поверхню
деталі.

Підсвічування

Абразивний матеріал
Розмір зерна

Необхідні параметри компресора

Людівін Чердо,
Керівник контенту Аніва

Повітряний потік

300 л/мин

290 л/мин

Тиск

0.60 - 0.86 MPa / 6 - 8.6 bar / 87 - 125 psi

0.50 - 0.86 MPa / 5.0 - 8.6 bar (72.5 – 125.0 psi)

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Sinterit Studio

Sinterit Studio
Спеціальне програмне забезпечення для всіх
ваших потреб

Sinterit Studio - це просте у використанні, інтуїтивно
зрозуміле програмне забезпечення, яке покроково
проводить користувачів через весь процес SLS 3D
друку.
Починаючи від вибору принтера, типу порошку та висоти шару,
до розміщення моделей в області друку, нарізки їх і, нарешті,
підготовки файлу, готового до друку.
Sinterit Studio спрощує відстеження процесу друку. Незважаючи
на те, що він підключений через Wi-Fi до всіх принтерів
користувача, легко перевірити температуру поверхні або час
закінчити, і, звичайно, з камери принтера є живий огляд.
Sinterit Studio доступний у чотирьох версіях, що дає можливість
більш досвідченим користувачам змінювати параметри принтера.

Технологія SLS дає
можливість досягти
максимально
деталізованих і гладких
поверхонь, але ви
повинні знати, як
моделювати діапазони.
Sinterit Studio - це
більше, ніж інструмент.
Це допомагає мені
влаштовувати моделі,
виходячи зі своїх знань
та можливостей SLS 3D
друку.
Анджей Кшановський,
фахівець з 3D друку,
Sinterit

Виберіть свою версію Sinterit Studio:
Підтримувані
матеріали
PA12 Smooth

Sinterit Studio
check

PA11 Onyx

Sinterit Studio
OPEN

Sinterit Studio
PROFILES

Sinterit Studio
ADVANCED

check

check

check

check

check

check

SOFTWARE

PA11 ESD
Flexa Grey

check

check

check

check

Flexa Soft

-

-

check

check

Flexa Bright

-

-

check

check

TPE

-

-

check

check

Відкрити Параметри

-

check

-

check

Підтримувані типи
файлів: STL, OBJ,
3DS, FBX, DAE, 3MF
www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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check

Модель
організації
середовища

Моніторинг
стану
принтера

Оцінка кількості
необхідного
порошку

Нарізка моделі
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1

Порошки
Завдяки 7 порошкам у пропозиції
та можливості використання
сторонніх матеріалів завдяки
відкритим параметрам, ми
зробили наше портфоліо для
SLS-систем компактного
формату найширшим на ринку.
Наші матеріали дозволяють
користувачам виготовляти
механічно чудові прототипи, а
також деталі кінцевого
використання.

4

2

PA12 Smooth

Для вирішення всіх
можливих застосувань

PA11 Onyx

Економічний, жорсткий поліамід 12 з
чудовою роздільною здатністю поверхні.

Застосування

Функції

Застосування

Функції

• Висока деталізація
• Гладка поверхня
• Висока хімічна
стійкість
• Звичайні механічні
властивості

• Остаточні прототипи з
відмінними механічними
властивостями
• Пристосовані конструкції
• Деталі кінцевого
використання
• Петлі і шарніри
• Пристрої та інструменти

• Висока механічна міцність
• Висока в'язкість
(ударна в'язкість)
• Стабільність розмірів
• Висока пластичність
• Біо-джерела (касторова олія)

5

6

Flexa Soft

Еластичний матеріал для
повітря / водо непроникності.

Застосування

7

PA11 ESD

Функціональний гумовий матеріал,
який можна фарбувати в інші кольори.

Спеціалізований
матеріал PA11 з
термостійкістю та
функцією
електростатичного
розряду.

ПОРШКИ

Застосування

Функції

Застосування

Функції

Застосування

Функції

• Легкі еластичні деталі
• Гасителі коливань
• Загальні прототипи
пружних деталей

• Легка в обробці гума
• Регульована
твердість
(встановлена в
Sinterit Studio)

• Деталі з тактильним
дотиком
• Гасителі коливань
• М'які елементи
• Дизайн одягу

• Низька твердість по Шору
• Еластичність

• Наочні посібники для
медичної промисловості
• Еластичні роздруківки з
підвищеною механічною міцністю
• Деталі з великим подовженням
• Косметичні прототипи

• Високі механічні
властивості як для TPU
• Можливість пофарбування
• Високе подовження
• Яскравий колір

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Функції

• Шланги, прокладки
• Хороше подовження
• Застосування для дотику
• Водонепроникний після
герметизації за допомогою
шкіри
• Водонепроникні / герметичні ущільнювача Sinterit
• Сертифікується на дотик
елементи
шкіри*
• Гумоподібні функціональні
прототипи

Flexa Bright

М'який матеріал, який
можна використовувати в
дизайні, мистецтві та
симуляцiї дуже м'якого
матеріалу.

Еластичний матеріал
ТПУ загального
призначення для
створення прототипів

TPE

Нейлоновий матеріал з великою
механічною та ударостійкістю для
функціональних деталей.

• Швидке прототипування
• Детальні об'єкти
• Функціональні деталі
найвищої якості
• Малосерійне виробництво
деталей з низькою напругою
• Робочий механізм

Flexa Grey

3

Sinterit powders

Застосування

Функції

• Електронний корпус
• Випробувальні прилади
для електроніки
• Кріплення для
збирання електроніки
• Atex з'єднувачі та деталі
• Кріплення для розсіювання
електростатичного заряду
• Автомобільні запчастини
• Високоточні деталі

• ESD безпечний матеріал
• Кращі теплові властивості
• Стабільність розмірів
• Біо-джерело з олії кастролу

25

Ми завжди відповідаємо на кожне запитання
протягом 48 годин, якщо це логістично
можливо. Це унікальне рішення на ринку, що
випливає з того, що ми хочемо надати швидку
підтримку нашим клієнтам.

Наші Послуги

Роберт Гарбач,
Керівник відділу післяпродажного обслуговування,
Sinterit

Бо ми дбаємо

Ми вважаємо, що послуги завжди повинні бути невід’ємною частиною
нашої пропозиції. Для нас завжди найважливіший досвід клієнтів.
Ви вже бачили такий підхід у тому, як ми розробляємо нашу продукцію.
Таке ж ставлення видно і в наших послугах. На кожному етапі подорожі
замовника нашими продуктами наша команда пропонує повну
підтримку.

ONLINE

РОЗШИРЕНА

Спеціальний онлайнтренінг для вашої
команди. Прямий контакт
з тренером від нашої
команди підтримки - це
можливість навчити
декількох людей
одночасно.

Договір на
обслуговування, який
продовжує
стандартне гарантійне
покриття на ремонт
принтера або заміну
деталей ще на 1 рік.

Гарантія 1 рік

Під час ремонту ми
надаємо вам еквівалентні
можливості друку та
доставляємо
роздруківки без
додаткових витрат. План
догляду доступний лише у
країнах ЄС.

SERVICES

Тренування 3 год

ПЛАН
ДОГЛЯДУ

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Креативність,
наділена
простим у
використанні
рішенням.
Інженер, науковець, дизайнер
або будь-який інший, хто шукає
більше у 3D-друці. Технологія
SLS охоплює майже всі
програми - прототипування,
рухомі вузли, концептуальні
моделі, форми, деталі
кінцевого використання,
пристосування та багато
іншого ...
28

?
Що далі?

замовивши безкоштовну коробку
зразків на нашому веб-сайті

Перевірте

3dsmartpro.com.ua/sinterit

легендарну
якість SLS
роздруківок

або

надрукуйте свій дизайн у
нашому сервісному центрі

www.3dsmartpro.com.ua

ми надамо всі матеріали та
розрахунки, які можуть вам
знадобитися, щоб показати
ефективність інвестицій

Побудуйте

і

зв’яжіться з нашими інженерами з
програм, командою продажів або
навченими дистриб’юторами,
щоб поговорити про ваші потреби

рішення, яке вам
найбільше підходить
за допомогою

Вимоги?

НАВЧАНИЙ ПЕРСОНАЛ?
Ми зробили його
простим у
використанні для
всіх після короткого
навчання.

ВИДЕЛЕНА КІМНАТА?
Не вимагає окремої, виділеної
кімнати.
Ви можете поставити його
куди завгодно. PRO Solution з
PHS вимагає простору 1,7 x
2,2 x 1,8 метра.

www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
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Дистриб'ютор в Україні:
www.3dsmartpro.com.ua/sinterit
Якщо у вас є питання, просто задайте їх нам за:
info@3dsmart.com.ua або дзвоніть +38 050 4993993

Як це працює?
Відвідайте нашу сторінку, замовіть безкоштовний
зразок або просто перегляньте нас на YT
www.3dsmartpro.com.ua/sinterit

sinterit.com/yt/

У 2014 був створений перший у
світі компактний SLS принтер LISA
З тих пір нашими простими у використанні та доступними рішеннями
щодня користуються тисячі користувачів у понад 40 країнах.
Зараз ми раді запропонувати найнадійніші SLS-принтери з якістю
роздруківки, оціненою як промислова.
Наші рішення, вироблені в ЄС, відповідають найвищим стандартам якості.

Штаб-квартира
Мережа дистриб’юторів

