
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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ax S-Max™ Furan

Üretim Esnekliği ve
Verimlilikte Son Nokta

Kum dökümhaneleri için uygun S-Max 

Furan, kompleks kum maçaları ortaya 

çıkarır ve doğrudan CAD verilerinden 

kalıp döker, böylece maça veya kalıp 

oluşturmak için fi ziksel bir model 

gereksinimini ortadan kaldırır. Sert 

aletle işleme ihtiyacı olmaksızın bir kaç 

saat içerisinde döküm yapıldığında, tüm 

döküm proses zincirini geliştirir.

Esnek parti üretimi

•   Her parça farklı olabilir

(örn. seri numarası ile)

•  Değişiklikler hızlıca yapılabilir

•  Küçük üretim grupları

•  Herhangi bir alet veya depolama

gerekli değildir

Yüksek verimlilik

•  Büyük İş Kutusu

•  Yüksek hızda baskı

•  Kolay boşaltma

•  Maçalar hemen döküm için hazırdır

Yüksek doğruluk

Yüksek doğruluğa sahip baskı 

işlemleri yüksek doğruluğa sahip 

maçaların elde edilmesini sağlar

Karmaşık geometriler için uygun

Üstün tasarım özgürlüğü

Farklı döküm 

uygulamaları 

Hafi f metaller, demirsiz metaller, 

dökme demir ve çelik için uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLER

İş kutusu ve makaralı konveyörden oluşan proses hücresi

Yapı hacmi  u x g x y 1800 x 1000 x 700 mm

(70,9 x 39,37 x 27,56 inç)

Yapı hızı 60 000 ila 85 000 cm3/sa 

(2,12 ila 3,00 ft3/sa)

Tabaka kalınlığı 0,28 ila 0,50 mm

(0,011 ila 0,0197 inç)

Baskı çözünürlüğü X/Y 0,1 mm / 0,1 mm

(0,004 inç / 0,004 inç)

Dış boyutlar u x g x y 6900 x 3520 x 2860 mm

bir iş kutusu dahil, sağ - standard (271,7 x 138,6 x 112,6 inç)

Ağırlık 6500 kg (14 330 lbs)

Elektriksel gereksinimler S-Max 400V 3-Faz/N/PE/50-60 Hz, maks. 6.3 kW

Elektriksel gereksinimler ısıtıcı 400V 3-Faz/PE/50-60 Hz, maks. 10.5kW

Veri arayüzü STL

SARF MALZEMELERİ

FS001: ExOne döküm ortamı, 0,28 mm tabaka kalınlığı için silika kumu

FS003:  ExOne döküm ortamı, daha yüksek maça geçirgenliği ve 0,38 mm’lik 

yüksek tabaka kalınlığı için silika kum

FS005: ExOne döküm ortamı, 0,50 mm tabaka kalınlığı için silika kumu

FA001:  ExOne Aktifl eştirici, FB001 kimyası ve özellikleri ile uyumlu

FB001:  ExOne Yapıştırıcı, düşük gaz emisyonları ve yüksek parça dayanımı  için 

optimize edilmiş furan reçine sistemi

FC005: tüm otomatik ve proses içi bakım işlemleri için gerekli ExOne 

Temizleyici, FB001’i çözer

MI001:  Magnezyum İnhibitörü, kum mikserinde (opsiyon olarak kullanılabilen) 

Mg dozaj ünitesi ile kullanılır ve magnezyum ile kalıp reaksiyonunu 

önler

Tüm ExOne malzemeleri ve teslimat sistemleri, ExOne prosesi ve ekipmanları 

için tasarlanmıştır. Malzemeler arasında ExOne döküm ortamında kullanılmak 

üzere özel olarak formüle edilmiş ExOne yapıştırıcı ve aktifl eştirici yer alır.

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

Sıvı konnektörler
sıvı ortamın güvenli bir şekilde 
taşınması için

kontrol kabini İş Kutusu
• yükleme ve boşaltma işlemi için
• motorlu makaralı konveyör üzerinde
• İkiz İş Kutusu opsiyonel

Çalıştırma Paneli

İkiz Kaynak Kum 
Mikseri vakum veya 
vidalı konveyör ile 
doludur
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