
On yılları aşan üretim tecrübesi ve araştırma-geliştirme konularında yaptığımız önemli yatırımlar ile, ExOne modern üretim tekniklerine öncülük etmektedir. Bu yatırım sayesinde, katkı 
malzemesi üretimi ve ayrıca gelişmiş mikro işleme prosesleri alanlarında hızlı üretim teknolojisinde yeni bir çığır açılmıştır. ExOne, üretim faaliyetlerini dijital çağa uygun hale getirmek 
isteyen endüstriyel üreticiler için ideal bir ortaktır.

S-Max, S-Print, M-Print, M-Flex, X1-Lab, Orion ve ExOne, ExOne Company şirketinin tescilli ticari markalarıdır
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Eksiksiz Bir Çözüm: Rekor 
Sayılabilecek Kısa Sürelerde 
Baskılı Metal Parça Hedefi 

M-Flex’in kullanımı kolaydır ve metal 

baskı işlemine başlamak için ihtiyacınız 

olan herşeyi içerir; ayrıca önceki 

jenerasyona ait makinelere göre 10 kat 

daha hızlı çalışır.

Esnek ve Eksiksiz Çözüm

•   Ambalajda baskı makniesi, geri dönüşüm

ekipmanı, baskı malzemeleri, kürleme fırını ve

ocak yer almaktadır

• Kapsamlı multimedya eğitim programı

Operasyonlarınızı Basitleştirir

•   Tek tıklamayla basit kullanıcı arayüzü

•  Herhangi bir alet gerekmez

•  Kolay boşaltma

Sanayi kullanımına uygun malzemeler

• Paslanmaz çelik, bronz veya tungsten üzerine

baskı

•  Üstün aşınma özelliklerine sahip fonksiyonel

parçalar

Yüksek verimlilik

•  Sınıfındaki en hızlı metal baskı makinesi

• Esnek iş kutusu bir prototip veya çok

sayıda ve/veya özel parçaları basabilir

•  Değişiklikler hızlıca yapılabilir

Yüksek doğruluk

Yüksek doğruluğa sahip baskı işlemleri

yüksek hassasiyette parçaların elde

edilmesini sağlar

Karmaşık geometriler için uygun

•  Yüksek tasarım özgürlüğü

TEKNİK ÖZELLİKLER*

İş kutusu ve makaralı konveyörden oluşan proses hücresi

Yapı hacmi  u x g x y 400 x 250 x 250 mm

Yapı hızı 30-60 saniye/tabaka

Tabaka kalınlığı Minimum 0,15 mm olmak üzere değişken

Baskı çözünürlüğü X/Y 0,0635mm, Z 0,100mm 

(tabaka kalınlığı ile ayarlanır)

dış boyutlar u x g x y 1675 x 1400 x 1855 mm

(66 x 55 x 73 inç)

Ağırlık 1 020 kg (2 250 lbs)

elektriksel gereksinimler 208V-240V / 3 faz

Veri arayüzü SLC, CLI, STL

SARF MALZEMELERİ

PM-S4-30-FX:   0,10 mm tabaka kalınlığı baskısı için ExOne 420SS malzemesi

PM-S4-60-FX:   0,15 mm tabaka kalınlığı baskısı için ExOne 420SS malzemesi 

PM-S3-30-FX:  0,10 mm tabaka kalınlığı baskısı için ExOne 316SS malzemesi

PM-S3-60-FX:   0,15 mm tabaka kalınlığı baskısı için ExOne 316SS malzemesi

PM-I-FX:   Paslanmaz çeliğin içine süzmek için kullanılan ExOne bronz  

malzemesi 

PM-TSP-FX:  Ocak işlemi sırasında kullanılan ExOne termal destek tozu

PM-B-MFlex-01:   ExOne malzemeleri için kullanılması amacıyla ExOne  

yapıştırıcı, polimer bazlı mürekkep

PM-C-MFlex-01:   Tüm otomatik ve proses içi bakım işlemleri için gerekli 

ExOne temizleyici; ExOne yapıştırıcıyı çözer

Tüm ExOne malzeme sistemleri, ExOne prosesi ve ExOne M-Print Sistemi için 

tasarlanmıştır. En yüksek kalite gereksinimlerini sağlamak amacıyla, her malzeme 

sistemi ExOne’ın patentli yapıştırıcısından ve özel olarak formüle edilmiş 

malzemelerden oluşmuştur.

Şu anda mevcut metaller 420 ve 316 paslanmaz çelik - bronz, kum ve diğer 

mevcut döküm ortamlarından oluşur. Sodalı kireç (yarı opak) cam, kum ve diğer 

döküm ortamları da kullanılabilir.

*Bu veri sayfasında yer alan bilgileri herhangi bir zamanda önceden bildirimde
bulunmaksızın değiştirme veya güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız. Mevcut 
sistem gösterilen modelden farklı olabilir.

Kolay Erişim Kapağı

İş Kutusu Yükleme/Boşaltma
• yükleme ve boşaltma işlemi için
• ikiz iş kutusu opsiyonel
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