
UltiMaker S3 UltiMaker S5 UltiMaker S7 UltiMaker S7 Pro Bundle

Professionaliseer uw workflow 
voor desktop 3D-printen

Vergroot de rol van 3D-printing 
op uw bedrijf dankzij continue 
productiviteit

Meer toepassingen en een 
nieuw niveau van printsucces 

— van de eerste tot de 
laatste laag
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Productoverzicht De UltiMaker S3 zit boordevol 
met onze nieuwste technologie, 
is net zo eenvoudig in gebruik 
als krachtig en biedt de meest 
kosteneffectieve manier voor 
baanbrekende bedrijven om intern 
3D-printen te gaan gebruiken.

De UltiMaker S5 verhoogt de 
productiviteit, flexibiliteit en 
het vertrouwen om toegang 
te krijgen tot veeleisende 
toepassingen met een 
uitgebreid scala aan materialen.

De UltiMaker S7 combineert 
de productiviteit en enorme 
materiaalkeuze van de S5 met 
een grotere betrouwbaarheid 
en gebruiksvriendelijkheid.

De UltiMaker S7 Pro Bundle 
biedt de beste betrouw-
baarheid en bruikbaarheid 
in zijn klasse en de vrijheid 
om uw printer de klok rond 
zonder toezicht te laten 
werken met automatische 
materiaalwisseling.

Toepassingen Conceptmodellen, visuele en 
funtionele prototypen

Conceptmodellen, visuele 
en funtionele prototypen, 
productiehulpmiddelen
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Belangrijkste kenmerken  Netwerkconnectiviteit
  Geavanceerde actieve 

kalibratie
  Sensor voor 

materiaaldoorvoer
  Brede materiaalkeuze
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 Netwerkconnectiviteit
  Inductieve sensorbednivellering
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  Flexibel platform met 

PEI-coating
  Filters tot 95% van de UFP's

 Netwerkconnectiviteit
  Inductieve 

sensorbednivellering
  Sensor voor materiaaldoorvoer
  Brede materiaalkeuze
  Flexibel platform met PEI-coating
  Filters tot 95% van de UFP's
  Automatische materiaalwisseling
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Vergelijkingsblad
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Verwarmd platform

Open filamentsysteem

Netwerkconnectiviteit

UltiMaker Digital Factory

Aanraakscherm

Dubbele Doorvoer

Verwisselbare print cores

NFC-materiaalherkenning

Doorvoersensor

Composietmaterialen1 

Geavanceerde actieve kalibratie

Interne camera voor printbewaking2 

Compatibel met metalen uitbreidingskit3 

Groter werkvolume

UFP-filtratie4 

Inductieve sensorondersteunde actieve 
bednivellering

PEI gecoate flexibele bouwplaat 

Anti-overstromingssensor voor printkop

Compensatie voor bedkanteling 

Gemakkelijk laden van materiaal

Vochtregulering filament

Wisselt automatisch van materiaal

1 Vereist print core CC (afzonderlijk verkrijgbaar)
2 Alleen de S7 heeft een HD-camera voor printbewaking. S3 en S5 gebruiken standaard definitiecamera's
3 Metaalmaterialen zijn niet compatibel met het UltiMaker Material Station
4 Filtert tot 95% van de UFP's (ultrafijne deeltjes)
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Materiaalcompatibiliteit • Ondersteunende 
en bouwmaterialen 
van UltiMaker

• Alle compatibele 
materialen van andere 
leveranciers

• Metaalprinten met de 
metalen uitbreidingskit

• U hebt bovendien 
toegang tot 
materiaalprofielen 
van toonaangevende 
merken via de UltiMaker 
Marketplace
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Software Onze 3D-printers worden geleverd met een UltiMaker Essentials-softwareabonnement, zodat u afdrukken kunt 
voorbereiden en printers kunt beheren via de cloud. Bovendien krijgt u ook directe softwareondersteuning wanneer u die 
nodig hebt. U krijgt nog meer functionaliteit en ondersteuning met een UltiMaker Professional- of Excellence-abonnement.

Leren UltiMaker Essentials geeft u toegang tot onze 3D Printing Academy. U geeft ingenieurs, operators en IT-beheerders 
introductiecursussen en bijscholing met op maat gemaakte e-learningcursussen van experts. Een UltiMaker Professional- 
of Excellence-abonnement geeft toegang tot geavanceerde cursussen.
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