Ultimaker breidt S-serie uit met Ultimaker S3
De nieuwe professionele 3D-printer maakt lokale productie betaalbaar en
toegankelijk én past op ieder bureau
Utrecht, 24 september 2019 – Ultimaker, wereldleider op het gebied van desktop 3Dprinten, lanceert vandaag de Ultimaker S3. Dit is de nieuwste toevoeging aan haar
S-serie. De Ultimaker S3 is eenvoudig in gebruik te nemen, zodat iedereen van
hoogwaardige printresultaten kan profiteren. Deze betaalbare desktop 3D-printer is
geschikt voor het printen met composieten én past, door het compacte formaat, op
ieder bureau. De Ultimaker S3 is voorzien van de nieuwste technologieën en biedt
disruptieve bedrijven een kostenefficiënte optie om te starten met in-house 3Dprinten.
Integratie met open ecosysteem
De nieuwe Ultimaker S3 is naadloos geïntegreerd met het open ecosysteem van
Ultimaker. Doordat de aanvoerwielen vervaardigd zijn van gehard staal en de printer
voorzien kan worden van een CC print core, kunnen gebruikers vrijwel elk filament
van 2,85 mm printen. Dat geldt onder meer voor PLA, ABS, nylon, materialen van
derden en composietmaterialen. Dit stelt gebruikers in staat om nieuwe producten te
ontwerpen en testen, maar ook om modellen en onderdelen voor eindgebruik te
produceren. Het bredere bereik van de printkop zorgt voor een optimale benutting
van de printruimte.
Nauwkeurige printresultaten
De Ultimaker S3 is voorzien van een bekroonde touch interface en heeft vooraf
gedefinieerde printinstellingen. Dit draagt bij aan nauwkeurige printresultaten. Een
verhitte bouwplaat, geavanceerde actieve bed leveling, een steviger bouwplatform
en nauwkeurige stuurprogramma’s zorgen voor de beste printkwaliteit die maar
mogelijk is met een 3D-printer van deze omvang. Speciale flow sensoren meten de
doorvoer van het filament en pauzeren een printtaak wanneer een filamentspoel in
de Ultimaker S3 op raakt. Gebruikers kunnen zo direct materiaal bijvullen en de print
kan worden afgemaakt.
"Ik ben er trots op dat het ons is gelukt om alle nieuwe baanbrekende technologie op
te nemen in een 3D-printer die de omvang heeft van onze desktop Ultimaker 3
printer”, zegt Paul Heiden, senior vice president Product Management bij Ultimaker.
“De toegankelijke Ultimaker S3 is in staat om op betrouwbare wijze kleinere
onderdelen en modellen te produceren. De prijs van het apparaat neemt de
drempels weg voor MKB-organisaties die met 3D-printen aan de slag willen.
Iedereen kan nu een beroep doen op het even flexibele als krachtige systeem voor
3D-printen van Ultimaker en gebruik maken van alle printmaterialen die beschikbaar
zijn in de Marketplace in Ultimaker Cura. We zijn ervan overtuigd dat de keuze voor
de Ultimaker S3 een no-brainer is als je op betaalbare wijze voor marktdisruptie wil
zorgen. We kijken er enorm naar uit om van onze klanten te horen hoe zij profiteren
van de nieuwe kansen die de Ultimaker S3 hen te bieden heeft."

Prijzen en beschikbaarheid
De Ultimaker S3 is vanaf 24 september verkrijgbaar via het wereldwijde
partnernetwerk van Ultimaker voor een prijs van € 3.995,-. Raadpleeg voor meer
informatie de productpagina en ons blog.
Introductie Ultimaker S5 Pro Bundle
Ultimaker is hard bezig geweest om de laatste obstakels weg te nemen voor
bedrijven die met desktop 3D-printen van start willen gaan. De organisatie
introduceerde vandaag ook de Ultimaker S5 Pro Bundle. Deze oplossing biedt
fabrikanten een volledig geautomatiseerde workflow voor 3D-printen die getest is op
onbewaakte productie en 24/7 printcapaciteit.
------Noot voor de redactie: In de bijlage vindt u een afbeelding die geschikt is voor publicatie.
Over Ultimaker
Vanaf 2011 heeft Ultimaker een open en eenvoudig te gebruiken oplossing van 3D-printers, -software
en -materialen gebouwd waarmee professionele ontwerpers en ingenieurs elke dag kunnen
innoveren. Ultimaker is marktleider in desktop 3D-printing. Vanuit kantoren in Nederland, New York,
Boston en Singapore - plus productiefaciliteiten in Europa en de VS - werkt het wereldwijde team van
meer dan 400 medewerkers samen om de transitie van digitale distributie en lokale fabricage
wereldwijd te versnellen. Kijk voor meer informatie op: www.ultimaker.com
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