
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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Hassas Mikro Delikler ve Özellikleri

Orion® gelişmiş kısa darbeli lazerli işleme 

sistemleri yüksek hassasiyet gerektiren 

silindirik veya farklı şekillerdeki deliklerde 

çok az veya sıfır termal şekil değiştirme 

seçeneği sunabilmektedir.

100 µm’den 1 mm’ye kadar çaplarda 

delik boyutları 8 saniyeden daha kısa 

sürede elde edilebilmektedir.

İleri teknolojiye sahip ışın kullanım 

cihazları, karmaşık şekillerin ve farklı 

konikliğe sahip biçimlerin üretilmesini 

sağlar

Hassasiyet ve hız

• Hızlı işleme: ortalama darbe süresi 15 ps

• Kısa darbe süresi nedeniyle minimum termal

etki (1 ila 2 µm)

Karmaşık Geometriler

İleri teknolojiye sahip ışın kullanım cihazları, 

karmaşık şekillerin üretilmesini sağlar

• Pozitif koniklik

• Negatif koniklik

• Paralel yan duvarlar

Malzeme esnekliği

Lüks malzemeler normal malzemeler kadar 

kolay bir şekilde işlenebilir

• H10, H11, H13, SCM 415, SCM 420

(dizel enjektör malzemeleri)

• Paslanmaz çelik

• Titanyum

• Nikel malzeme ve alaşımlar

• Tek kristal havacılık malzemeleri

• Termal/çevresel engel kaplaması

• Seramik yapı kompozit malzemeleri

• Molibden

• Renyum

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beş eksenli makine aleti (X,Y,Z,B,C)

dış boyutlar u x g x y 2300 x 1500 x 2000 mm

(7,5 x 4,9 x 6,6 ft.)

ortalama lazer güç çıkışı 25 watt

X-eksen hareketi 500 mm

Y-eksen hareketi 190 mm

Z-eksen hareketi 190 mm

X-Y-Z maksimum hareket hızı  200 mm/s

B-eksen maksimum hareket hızı 10 rpm

C-eksen maksimum hareket hızı 80 rpm

Maksimum iş parçası boyutu 150nm

Maksimum iş parçası ağırlığı 25 kg

elektriksel gereksinimler 3 faz 300-480 VAC, 50/60 Hz, 40 A

ortalama ağırlık 1200 ila 1800 kg lazer yüzeyine göre

Lazer kaynak seçenekleri Lumera Hyper Rapid veya Trumpf  

TruMicro

ÇEVREDEN KESME

Delik çapı/koniklik kontrolü CNC programı veya manuel ayar

Delik çap aralığı 100 ila 1000 µm

Koniklik aralığı +/- 5%

Yuvarlaklık +/- 2%

Yüzey Pürüzlülüğü +/- 250 nm (PP)

ÖRNEK DELME HIZLARI

100 µm Ø  +/- 10 µm  8 saniye/delik

200 µm Ø  +/- 10 µm  15 saniye/delik

200 µm Ø giriş x 180 µm lazer çıkışı  +/- 10 µm  15 saniye/delik

200 µm Ø giriş x 240 µm lazer çıkışı  +/- 10 µm  15 saniye/delik

300 µm Ø  +/- 10 µm  15 saniye/delik

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

Kayar Kapı erişimi 

Görüntüleme 
Penceresi

Çalıştırma Kontrol 
Bileşenleri
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