
Osiągnij lepsze rezultaty dzięki  
dedykowanym materiałom Zortrax

Poznaj dokładnie przetestowane materiały do druku 3D  
dostępne w szerokiej gamie kolorów.



Porównanie materiałów do druku

Materiał Z-ULTRAT Z-HIPS Z-GLASS Z-PETG Z-PCABS Z-ABS Z-ULTRAT Plus

Typ Szpula Kartridż

Przeznaczony do Zortrax M200 Zortrax Inventure

Technologia LPD LPD Plus

Struktura materiału 
podporowego

 Drukowany z tego samego materiału, usuwany mechanicznie
Drukowany z oddzielnego 
materiału, rozpuszczalny 

w wodzie

Wymagania 
sprzętowe  Hotend V2 Hotend V2

Powierzchnia Półmatowa Matowa
Błyszcząca i 

transparentna 
Błysk Półmat Matowa Lekko błyszcząca

Twardość  Wysoka Niska Średnia Średnia Wysoka Średnia Wysoka

Elastyczność  Średnia Średnia Wysoka Wysoka Średnia Średnia Średnia

Udarność (odporność na 
uderzenia)

Średnia Wysoka Średnia Średnia Średnia Średnia Wysoka

Wytrzymałość na  
rozciąganie

 Niska Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka Niska Niska

Skurcz materiału  Niski
Bardzo 

niski
Bardzo

niski
Bardzo 

niski
Wysoki Średni Niski

Obróbka mechaniczna

Obróbka chemiczna  
(aceton)

Odporny na -
Rozpusz-

czalniki

Sole
Kwasy

Zasady

Sole
Kwasy

Zasady

Tempera- 
turę - -

ADNOTACJA

Ostateczny efekt drukowanych modeli zależy od wielu czynników, takich jak: odpowiednie przygotowanie siatki modelu 3D do druku, dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, odpowiednich 

ustawień w oprogramowaniu, konserwacji i kalibracji urządzenia, poprawnej kalibracji i przygotowania platformy roboczej do druku, zastosowania paneli bocznych do urządzenia w przypadku 

drukarki 3D Zortrax M200. Zortrax S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń i niską jakość drukowanych modeli spowodowaną zastosowaniem innych materiałów, niż 

przeznaczone do urządzeń Zortrax. Kolory materiałów przedstawione w ofertach Zortrax S.A. mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od: prezentacji oferty (monitor, wydruk 

na papierze lub innym nośniku), partii produkcyjnej lub sposobu przechowywania (ekspozycja produktów na działanie światła lub innych czynników zewnętrznych). Materiały do druku należy 

przechowywać w oryginalnym opakowaniu (folia zabezpieczająca przed dostępem światła i wilgocią) do czasu rozpoczęcia eksploatacji.
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Z-GLASS, Z-PETG, Z-SUITE, .zcode są zastrzeżonymi znakami towarowymi Zortrax S.A.



Ekosystem Zortrax
Produkty Zortrax to kompletny zestaw zintegrowanych rozwiązań – profesjonalne drukarki 3D, 
kompatybilne materiały oraz dedykowane oprogramowanie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 
wysokiej jakości wydruków, dokładności wymiarowej oraz powtarzalności, eliminując tym samym  
problem dopasowania materiałów oraz oprogramowania innych producentów. Ekosystem Zortrax  
to wszystko czego potrzebujesz, aby zacząć pracę.

Inżynieria produkcji Edukacja Produkty 
konsumenckie

Motoryzacja i przemysł 
lotniczy

Wzornictwo przemysłowe Architektura

Szeroka gama materiałów, która  
maksymalizuje korzyści płynące z druku 3D  
dla przemysłu

Drukarki 3D

Zortrax M200 - urządzenie 

sprawdzone przez tysiące 

użytkowników na całym świecie. 

Zortrax Inventure - innowacyjne 

rozwiązania zamknięte  

w kompaktowej obudowie. 

Oprogramowanie Z-SUITE

W pełni zintegrowane z drukarką 

3D, pomaga przekształcić pliki  

z modelami 3D i jest kompatybilne 

z większością programów do 

projektowania.

Materiały do druku

Szeroka gama starannie 

dobranych materiałów 

wysokiej jakości o wyjątkowych 

właściwościach.

Wyłącznie dedykowane materiały Zortrax gwarantują wysokiej jakości wydruki.



MATERIAŁY
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Basic

Neons Pastels

Neutrals

Wytrzymałe i precyzyjne prototypy.
Wszechstronny materiał, odpowiedni do drukowania różnorodnych modeli. Posiada właściwości idealne do 
tworzenia prototypów, których cechy mają być zbliżone do produktów wytwarzanych w technologii form 
wtryskowych. Nadaje się do obróbki mechanicznej i chemicznej. Modele drukowane z materiału Z-ULTRAT 
są wytrzymałe i odporne na działanie czasu. Odpowiednie cechy materiału Z-ULTRAT sprawiają, że tworzywo 
to nadaje się do zastosowania w ewaluacji produktu przed rozpoczęciem masowej produkcji.

›

›

 
 
›

Części mechaniczne

Modele odzwierciedlające właściwości pro-
duktów wytwarzanych w technologiach form 
wtryskowych

Elementy wymagające trwałości i odporności 
na działanie czasu

›

›

›

›

›

Prototypy funkcjonalne

Części użytkowe

Obudowy testowe

Docelowe obudowy do niskonakładowej produkcji

Prototypy produktów konsumenckich

ZASTOSOWANIA



MATERIAŁY

ADNOTACJA

Ostateczny efekt drukowanych modeli zależy od wielu czynników, takich jak: odpowiednie przygotowanie siatki modelu 3D do druku, dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, odpowiednich 

ustawień w oprogramowaniu, konserwacji i kalibracji urządzenia, poprawnej kalibracji i przygotowania platformy roboczej do druku, zastosowania paneli bocznych do urządzenia w przypadku 

drukarki 3D Zortrax M200. Zortrax S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń i niską jakość drukowanych modeli spowodowaną zastosowaniem innych materiałów, niż 

przeznaczone do urządzeń Zortrax. Kolory materiałów przedstawione w ofertach Zortrax S.A. mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od: prezentacji oferty (monitor, wydruk 

na papierze lub innym nośniku), partii produkcyjnej lub sposobu przechowywania (ekspozycja produktów na działanie światła lub innych czynników zewnętrznych). Materiały do druku należy 

przechowywać w oryginalnym opakowaniu (folia zabezpieczająca przed dostępem światła i wilgocią) do czasu rozpoczęcia eksploatacji.

Materiał, który wyróżnia się wyjątkową odpornością na odkształcenia w trakcie procesu drukowania. Dzięki 
tej właściwości jest odpowiedni do wytwarzania dużych elementów, takich jak prototypy części, obudowy czy 
makiety architektoniczne. Z-HIPS posiada matową teksturę, która pochłania światło i sprawia, że wszelkie 
drobne nierówności są niewidoczne, powodując, że drukowane obudowy testowe nabierają niezwykle 
komercyjnego charakteru.

Obudowy jak z taśmy produkcyjnej.

›

›

Prototypy produktów konsumenckich

Części wymagające odporności na działanie 
acetonu i rozpuszczalników

›

›

›

›

Modele o dużych, płaskich powierzchniach

Makiety architektoniczne

Testowe obudowy

Prototypy elementów mechanicznych

ZASTOSOWANIA

BlackNatural
White

Grey
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Modele przepuszczające światło.

Natural 
Transparent

Materiał o półprzezroczystej strukturze, nadający się do tworzenia prototypów obiektów, które docelowo 
mają być produkowane ze szkła lub przezroczystego plastiku. Dzięki powierzchni przepuszczającej światło 
znajduje swoje zastosowanie w projektach motoryzacyjnych, wzornictwie przemysłowym czy modelach 
architektonicznych. Jest również odporny na działanie soli, kwasów i zasad, co czyni go materiałem 
optymalnym do użycia w mechanicznych elementach narażonych na działanie czynników chemicznych.

ZASTOSOWANIA
›

›

›

›

Modele koncepcyjne imitujące szkło lub przezroczysty plastik

Funkcjonalne prototypy transparentnych elementów

Transparentne elementy dekoracyjne

Części wymagające odporności na działanie soli, kwasów i zasad



MATERIAŁY

Z-PETG jest wysoce odporny na działanie soli, kwasów i zasad, co czyni go materiałem optymalnym do
użycia w mechanicznych elementach narażonych na działanie czynników chemicznych. Z-PETG pozwala
na tworzenie wytrzymałych i wymagających części, które są odporne na działanie czasu, charakteryzuje 
je również odporność na działanie promieni UV. Zastosowanie materiału Z-PETG pozwala na uzyskanie 
modeli o wysokim połysku.

BlackGrey

ZASTOSOWANIA
›

›

›

›

›

Części odporne na działanie kwasów, zasad i soli

Komponenty maszyn

Elementy wymagające odporności na działanie smarów i olejów

Prototypy opakowań

Prototypy części mechanicznych

Zróżnicowane i wymagające części.

ADNOTACJA

Ostateczny efekt drukowanych modeli zależy od wielu czynników, takich jak: odpowiednie przygotowanie siatki modelu 3D do druku, dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, odpowiednich 

ustawień w oprogramowaniu, konserwacji i kalibracji urządzenia, poprawnej kalibracji i przygotowania platformy roboczej do druku, zastosowania paneli bocznych do urządzenia w przypadku 

drukarki 3D Zortrax M200. Zortrax S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń i niską jakość drukowanych modeli spowodowaną zastosowaniem innych materiałów, niż 

przeznaczone do urządzeń Zortrax. Kolory materiałów przedstawione w ofertach Zortrax S.A. mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od: prezentacji oferty (monitor, wydruk 

na papierze lub innym nośniku), partii produkcyjnej lub sposobu przechowywania (ekspozycja produktów na działanie światła lub innych czynników zewnętrznych). Materiały do druku należy 

przechowywać w oryginalnym opakowaniu (folia zabezpieczająca przed dostępem światła i wilgocią) do czasu rozpoczęcia eksploatacji.



MATERIAŁY

Mieszanka ABS-u i poliwęglanu. Dzięki wysokiej wytrzymałości jest często wykorzystywany do produkcji
obudów. Odporność na substancje chemiczne, promienie UV oraz działanie wysokich i niskich temperatur 
sprawia, że Z-PCABS jest doskonałym tworzywem do produkcji funkcjonalnych prototypów. Materiał posiada 
szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Modele wydrukowane z Z-PCABSu charakteryzują się 
wysoką sztywnością oraz dobrymi właściwościami izolacyjnymi, doskonale nadają się do dalszej obróbki.

›

›

›

›

Komponenty strukturalne

Obudowy elektroniki

Elementy wyposażenia samochodów

Przenośne odtwarzacze multimedialne

ZASTOSOWANIA

Wytrzymałe, odporne na temperaturę wydruki.

Ivory
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MATERIAŁY

Ekonomiczny materiał do standardowych zastosowań. Odpowiedni do tworzenia modeli koncepcyjnych 
i makiet na potrzeby ekspozycyjne. Dzięki szerokiej gamie dostępnych kolorów daje duże pole wyboru 
przy drukowaniu gadżetów, figurek i modeli hobbystycznych. Materiał Z-ABS to świetne rozwiązanie dla 
początkujących użytkowników.

Idealny do podstawowych zadań.

›

›

›

›

Modele koncepcyjne

Gadżety i figurki

Modele wystawowe

Modele o umiarkowanym zastosowaniu funkcjonalnym

ZASTOSOWANIA
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ADNOTACJA

Ostateczny efekt drukowanych modeli zależy od wielu czynników, takich jak: odpowiednie przygotowanie siatki modelu 3D do druku, dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, odpowiednich 

ustawień w oprogramowaniu, konserwacji i kalibracji urządzenia, poprawnej kalibracji i przygotowania platformy roboczej do druku, zastosowania paneli bocznych do urządzenia w przypadku 

drukarki 3D Zortrax M200. Zortrax S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń i niską jakość drukowanych modeli spowodowaną zastosowaniem innych materiałów, niż 

przeznaczone do urządzeń Zortrax. Kolory materiałów przedstawione w ofertach Zortrax S.A. mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od: prezentacji oferty (monitor, wydruk 

na papierze lub innym nośniku), partii produkcyjnej lub sposobu przechowywania (ekspozycja produktów na działanie światła lub innych czynników zewnętrznych). Materiały do druku należy 

przechowywać w oryginalnym opakowaniu (folia zabezpieczająca przed dostępem światła i wilgocią) do czasu rozpoczęcia eksploatacji.



Materiał dostępny w kartridżu, przeznaczony do drukarki 3D Zortrax Inventure. Posiada właściwości 
mechaniczne odpowiednie do tworzenia wymagających i skomplikowanych elementów. W połączeniu 
z technologią LPD Plus, Z-ULTRAT Plus daje możliwość drukowania bardzo złożonych i ruchomych modeli 
w postaci jednego elementu.

Profesjonalne prototypy do zadań specjalnych.

›

›

 
›

›

Mniejsze elementy z dużą ilością detali

Elementy wymagające dużej precyzji 
wymiarowej

Części mechaniczne

Modele charakteryzujące się wieloma detalami 
i skomplikowanym kształtem, trudnym do 
uzyskania przy pomocy pozostałych metod 
szybkiego prototypowania

›

›

›

 
›

 
›

Prototypy funkcjonalne

Części użytkowe

Skomplikowane ruchome części drukowane 
w postaci jednego elementu

Prototypy, które imitują właściwości 
docelowych produktów

Zaawansowane makiety architektoniczne

ZASTOSOWANIA
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ADNOTACJA

Ostateczny efekt drukowanych modeli zależy od wielu czynników, takich jak: odpowiednie przygotowanie siatki modelu 3D do druku, dobranie odpowiedniego rodzaju materiału, odpowiednich 

ustawień w oprogramowaniu, konserwacji i kalibracji urządzenia, poprawnej kalibracji i przygotowania platformy roboczej do druku, zastosowania paneli bocznych do urządzenia w przypadku 

drukarki 3D Zortrax M200. Zortrax S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń i niską jakość drukowanych modeli spowodowaną zastosowaniem innych materiałów, niż 

przeznaczone do urządzeń Zortrax. Kolory materiałów przedstawione w ofertach Zortrax S.A. mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od: prezentacji oferty (monitor, wydruk 

na papierze lub innym nośniku), partii produkcyjnej lub sposobu przechowywania (ekspozycja produktów na działanie światła lub innych czynników zewnętrznych). Materiały do druku należy 

przechowywać w oryginalnym opakowaniu (folia zabezpieczająca przed dostępem światła i wilgocią) do czasu rozpoczęcia eksploatacji.
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Z-Support to rozpuszczalny materiał dostępny w formie kartridżu. Przeznaczony jest dla profesjonalnej 
drukarki 3D Zortrax Inventure, wykorzystującej technologię LPD Plus. W połączeniu z materiałem Z-ULTRAT 
Plus, Z-Support umożliwia tworzenie szczegółowych wydruków oraz modeli zawierających ruchome części, 
wydrukowanych w całości jako jeden element.

Szczegółowe wydruki w zasięgu ręki.

DSS to system umożliwiający łatwe usunięcie rozpuszczalnego materiału podporowego. W celu pozbycia się 
supportu należy włożyć wydruk do stacji DSS zawierającej roztwór na bazie wody i poczekać aż Z-Support 
ulegnie rozpuszczeniu. Cały proces odbywa się praktycznie bez ingerencji użytkownika i pozwala na 
uzyskanie wydruków o gładkiej powierzchni, pozbawionych pozostałości materiału podporowego.

Szybkie i skuteczne usuwanie supportu.



Zortrax Inventure 
„Dobry Wzór” w kategorii „Nowe Technologie” 

oraz „Innowacyjny produkt roku 2015”

Zortrax M200 
Najlepsze na świecie urządzenie 

desktopowe 2015

Zortrax M200
Urządzenie roku 2015 i 2016 

w kategorii „Plug ‘n’ Play”

Zortrax M200 
II miejsce w kategorii „Best Overall”
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