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O firmie

Doświadczenie
od 2009 r.

Działalność rozpoczęliśmy w 2009 roku, a od 2013 roku 
specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji drukarek 
3D, które charakteryzują się precyzją wydruku modeli 
wielkoformatowych.

Nieustannie rozszerzamy swoją wiedzę i ofertę w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie, dążąc do zaspokojenia potrzeb współczesnego biznesu.

Oferujemy innowacyjne drukarki multimateriałowe 3D, które cieszą się 
uznaniem wśród naszych Klientów.

• biur projektowych i architektonicznych 
• inżynierów projektu 
• sektora tworzyw sztucznych

• branży motoryzacyjnej i lotniczej
• branży farmaceutycznej i medycznej 
• agencji reklamowych

• producentów wyrobów biżuteryjnych i galanterii
• firm drukujących modele na zlecenie

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

TESTUJ NASZE DRUKARKI I WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SWOICH POTRZEB!

PROJEKT – WYKONANIE 
– BEZPŁATNE SZKOLENIA – 
AUTORYZOWANY SERWIS

KOMPLEKSOWE 
DORADZTWO I WSPARCIE 
TECHNICZNE  

na każdym etapie 
współpracy 

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DRUKAREK W 
TECHNOLOGII 3D  

własnej produkcji

DOSTOSOWANIE 
DRUKAREK 

do indywidualnych 
potrzeb Klienta

PODGRZEWANE  
DYSZE DO 400 OC  

w modelach B40, B50, 
B100, B120 

OPROGRAMOWANIE 
UŁATWIAJĄCE OBSŁUGĘ  

(intuicyjne)

NASZYM KLIENTOM ZAPEWNIAMY : 
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ATUTY NASZYCH DRUKAREK 3D: 

innowacyjne i zaawansowane technologicznie

niezawodne

precyzyjne

pracujące w systemach 24 godzinnych

wysoka jakość odwzorowania modeli 

cichy tryb pracy w systemie Silent X  
(drukarki B24 i EYE) 

łatwa obsługa

wbudowane moduły wi-fi (opcja, standardowo 
karta SD)

podgrzewane stoły robocze

Polska myśl techniczna  
w Twoim biznesie!

Wszystkie modele naszych drukarek są objęte  
12 miesięczną gwarancją z opcją jej wydłużenia.

W cenie każdego produktu jest oprogramowanie  
dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami naszej oferty!

drzwi zamykane na klucz

aluminiowa obudowa 
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BLIXET

EYE 3D SMALL 

Urządzenie idealne do małych 
pomieszczeń biurowych, gwarantujące: 

• precyzyjne odwzorowanie,

• cichy tryb pracy,

• mieszanie i łączenie materiałów  
   oraz kolorów wydruku.

To precyzyjne urządzenie drukujące, zaprojektowane 
z myślą o Klientach dbających o jakość wydruku, 
a jednocześnie idealnie mieszczące się w małych 
pomieszczeniach biurowych. Charakteryzuje się cichym 
trybem pracy przez 24 godziny na dobę i zaawansowaną 
technologią, identyczną jak w przypadku drukarek 
przemysłowych. 

System Silence X gwarantuje komfort pracy 
zatrudnionym pracownikom.

BLIXET

B24 multi SMALL 

Urządzenie dla Klientów wymagających większego  
pola roboczego. Precyzyjne ekstrudery sprawiają,  
że ten model drukuje ze wszystkich dostępnych  
na rynku filamentów do druku 3D w technologii FFF  
oraz najnowszego materiału PEEK, odpornego  
na wysokie temperatury.

BLIXET

B40-multi

Wybierz model dostosowany 
do Twoich potrzeb!
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Znajduje zastosowanie w firmach, gdzie liczy się 
szybkość pracy urządzenia oraz duży obszar roboczy  
dla większych wydruków. 

Drukarka ta drukuje ze wszystkich dostępnych na rynku 
filamentów do druku 3D w technologii FFF, w tym także 
z tworzywa PEEK.

BLIXET

B50-multi

Gwarantuje duże i precyzyjne wydruki 3D.  
Konstrukcja tego modelu zapewnia szybką  
i wielogodzinną pracę.

Drukarka ta pozwala na korzystanie ze wszystkich 
dostępnych na rynku filamentów do druku 3D  
w technologii FFF, w tym także z tworzywa PEEK.

BLIXET

B100-multi

Urządzenie o największym polu roboczym.  
Pozwala na szybkie i precyzyjne uzyskanie  
wysokiej jakości wydruków.

Drukuje ze wszystkich dostępnych na rynku filamentów 
do druku 3D w technologii FFF, w tym także z tworzywa 
PEEK.

BLIXET

B120-multi 

Szczegółowe dane techniczne wszystkich modeli 
znajdziesz w tabeli przedstawionej na następnej stronie.Multidrukarki do zadań specjalnych 

w Twojej firmie!
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Dane techniczne

BLIXET B120 multi 3D BLIXET B100 multi 3D BLIXET B50 multi 3D BLIXET B40 multi BLIXET B24 multi 3D 
SMALL

BLIXET EYE 3D 
SMALL

Materiały
ABS,PLA, PEEK, PET-G, 

specjalistyczne autoryzowane 
przez Blixet 

ABS,PLA, PEEK, PET-G, 
specjalistyczne autoryzowane 

przez Blixet

ABS, PLA, PEEK, PET-G, 
specjalistyczne autoryzowane 

przez Blixet 

ABS, PLA, PEEK, PET-G, 
specjalistyczne autoryzowane 

przez Blixet 

ABS,PLA, PET-G, inne 
autoryzowane przez Blixet  
(do temperatury topnienia 

270 stopni)

ABS,PLA, PET-G, inne 
autoryzowane przez Blixet  
(do temperatury topnienia 

270 stopni)

Pole robocze 700 x 700 x 1200 mm 400 x 400 x 1000 mm 400 x 400 x 520 mm 300 x 300 x 400 mm 220 x 220 x 240 mm 220 x 220 x 240 mm

Stół roboczy podgrzewany 110 oC

Rodzaj platformy roboczej specjalna precyzyjna szyba

Rozdzielczość warstw 100 - 400 mikronów 100 - 400 mikronów 100 - 400 mikronów 100 - 400 mikronów 100 -300 mikronów 100 -300 mikronów

Pozycjonowanie czujniki magnetyczne

Wymiary zewnętrzne 1800 x 1300 x 1100 mm 1590 x 950 x 750 mm 1030 x 620 x 690 mm 900 x 520 x 590 mm 552 x 425 x 442 mm 552 x 425 x442 mm

Waga 300 kg 220 kg 120 kg 90 kg 40 kg 40 kg

Materiał obudowy stal / aluminium malowane proszkowo

Materiały posuwu osi XYZ szyny, wózki, napęd osi Z śruby kulowe

Komponenty konstrukcji  
i mechaniki profile aluminiowe anodowane

Głowice: wielkość dysz standard  0.5 mm , zamiennie 
od  0.25 mm do 1.2 mm

standard  0.5 mm, zamiennie 
od  0.25 mm do 1.2 mm

standard  0.5 mm, zamiennie 
od  0.25 mm do 1.2 mm

standard  0.5 mm, zamiennie 
od  0.25 mm do 1.2 mm

0,4 mm zamiennie od  0.25 
mm do 1.2 mm 2 x 0.4 mm

Materiał dysz specjalny stop stali utwardzanej

Rodzaj głowic
stopy metali z własnym 

chłodzeniem (maksymalna 
temperatura grzania 400 

stopni)

stopy metali z własnym 
chłodzeniem (maksymalna 
temperatura grzania 400 

stopni)

stopy metali
z własnym chłodzeniem 

(maksymalna temperatura 
grzania 400 stopni)

stopy metali z własnym 
chłodzeniem (maksymalna 
temperatura grzania 400 

stopni)

stopy metali z własnym 
chłodzeniem (maksymalna 
temperatura grzania 400 

stopni)

stopy metali z własnym 
chłodzeniem (maksymalna 
temperatura grzania 270 

stopni)
Ilość głowic 1 lub 2 w wersji DUO 1 lub 2 w wersji DUO 1 lub 2 w wersji DUO 1 lub 2 w wersji DUO 1 lub 2 w wersji DUO 1 z dwiema dyszami i dwoma 

ekstruderami

Tryb pracy - - - - System Silence X System Silence X

Wyświetlacz TFT dotykowy

Język polski lub opcjonalnie dowolny język

Obsługa kart SD w standardzie

Systemy operacyjne Windows, Linux



7

Oferujemy najnowsze osiągnięcie 
technologiczne w druku 3D. 

Modele ELBA oraz ELBA PRO drukują w technologii 
SLA/DPP (Daylight Polymer Printing) - z żywic 
światłoutwardzalnych. Technologia ta pozwala na 
precyzyjne odwzorowanie, nawet w dużym formacie 
oraz gwarancję trwałego i estetycznego wydruku. 

Drukarka żywiczna  
- jakość na najwyższym poziomie!

DRUKARKI ŻYWICZNE POJAWIĄ SIĘ W SPRZEDAŻY 
JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE!  
Szczegółowe dane techniczne uzyskacie Państwo telefonicznie:  
602 636 119 lub 501 106 892 



NASZA OFERTA

DRUKARKI 3D

SKANERY 3D FILAMENTY

STORECAT 
GRZEGORZ SŁUGOCKI
AUTORYZOWANY RESELLER

UL. RADZIKOWICE 4
48-300 NYSA

+48 721 867 261 GRZEGORZ@STORECAT.PL
WWW.STORECAT.PL


