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PRODUCT
SPECIFICATIONS
System Size and Weight

SPECYFIKACJA

1626 x 864 x 711 mm (64 x 34 x 28 in.) 227 kg (500 lbs) with consumables

Noise Specification

46 dB maximum during build, 35 dB when idle

Wymiary i waga

1626 x 864 x 711 mm 227 kg

Głośność
Model Capabilities

max 46dB podczas pracy, 35dB tryb 254
bezczynności
x 254 x 254 mm
Maximum Build Size (XYZ)
(10 x 10 x 10 in.)

Stratasys F170

Stratasys F170
PLA*, ABS-M30™, ASA,
QSR support material
254 x 254 x 254 mm

Model Materials

Możliwości modelu

Obszar roboczy

Materiał
PLA

Layer Thickness

Grubość warstwy

Accuracy
Material Delivery Options
Dokładność

ABS
ASA
PLA
PC-ABS
ABS

Stratasys F270

Stratasys F370

305 x 254 x 305 mm
(12 x 10 x 12 in.)

355 x 254 x 355 mm
(14 x 10 x 14 in.)

Stratasys F270
PLA*, ABS-M30, ASA,
QSR support material
305 x 254 x 305 mm

Stratasys F370
PLA*, ABS-M30, ASA,
PC-ABS, QSR support material
355 x 254 x 355 mm

0.013 in. (0.330 mm)
0.010 in. (0.254 mm)
0.007 in. (0.178 mm)
0.005 in. (0.127 mm)
PLA*, ABS-M30™, ASA,
PLA*, ABS-M30, ASA,
PLA*, PLA*, ABS-M30, ASA, PC-ABS,
TPU92A
TPU92A
TPU92A
QSR materiał podporowyX QSR materiał podporowy QSR materiał podporowy, ASA,
X
0.013 in. (0.330
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mm)

X
0.007 in. (0.178
mm)

X
0.005 in. (0.127
mm)

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
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X
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X
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Parts are produced within an accuracy of +/- .200 mm (.008 in), or +/- .002 mm/mm (.002 in/in), whichever is greater.
PC-ABS
X
X
X
X
TPU92A
X
Stratasys F170 = 2 material spool bays, 1 for model, 1 for support located in a drawer on the front of the unit

Stratasys
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+/- .200
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Network Connectivity
Dostępność

Wired: TCP/IP protocols at 100 Mbps minimum 100 base T, Ethernet protocol, RJ45 connector
Stratasys F170 = Dwie szpule materiału, jedna do budowy modelu, jedna materiału podporowego
Wireless: IEEE 802.11n, g, or b; Authentication: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Encryption: CCMP, TKIP
Stratasys F270/F370 = Cztery szpule materiału, dwie do budowy modelu, dwie materiału podporowego

Software
Podłączenie do sieci

GrabCAD Print (download): Stratasys F170, F270 and F370
Wired: TCP/IP protocols at 100 Mbps minimum 100 base T, Ethernet protocol, RJ45 connector
Insight software license: Stratasys F370 only
Wireless: IEEE 802.11n, g, or b; Authentication: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Encryption: CCMP, TKIP

System Requirements
Oprogramowanie

Windows 7, 8, 8.1- GrabCAD
and 10 (64bit
F170/F270/F370
Printonly) with a minimum of 4GB RAM (8GB or more recommended)

Operating Environment
Wymagania systemowe

F370 - Licencja Insight
Operating: Temperature: 59-86ºF (15-30ºC), Humidity: 30-70% RH
Storage: Temperature: 32-95ºF (0-35ºC), Humidity: 20-90% RH
Windows 7, 8, 8.1 i 10 (tylko 64bit ) minimum 4GB RAM

Power Requirements
Przechowywanie

100–132V/15A or 200–240V/7A. 50/60 Hz
Praca: Temperatura: 15-30ºC, Wilgotność: 30-70% RH
Przechowywanie: Temperatura:0-35ºC, Wilgotność: 2

Regulatory Compliance
Zasilanie

CE, FCC, EAC, EMC (low-voltage directive), TUV, FCC, RC, RCM, RoHs, WEEE, Reach
100–132V/15A lub 200–240V/7A. 50/60 Hz

*PLA does not utilize soluble support material. The supports are made of breakaway PLA.
CE, FCC, EAC, EMC, TUV, FCC, RC, RCM, RoHs, WEEE, Reach
Certyﬁkaty
*PLA nie wykorzystuje materiału podporowego. Podpory generowane są z samego PLA.
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the world’s
in 3D
Stratasys provides
unrivalled levels of support, application knowledge, and industry collaboration. Which puts you at the forefront of what’s next.
Marka Stratasys przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich usług. Firma Prosolutions, jako najdłużej działający dystrybutor
marki w Polsce, jest w stanie zapewnić Państwu bezkonkurecyjną jakość obsługi klienta i oraz usługi autoryzowanego serwisu, na
najwyższym śwaitowym poziomie.
D I S C O V E R M O R E AT S T R ATA S Y S . C O M

ZOBAC Z W IĘC EJ N A P RO SO LUT IO N S.P L

SSTTRATASYS.COM
R ATA SYS .C O M
P RO S OLU TI ONS.PL

PROSOLUTIONS
HEADQUARTERS
Majewscy
Sp. j.
Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”
7665 Commerce Way Eden Prairie, MN 55344, USA
ul. Andrzeja Sołtana 7
+1 800 801 6491 (US Toll Free)
05-400 Otwock
+1 952 937 3000 (Intl)

Łukasz Majewski
+1 952 937 0070 (Fax)
+48 509.288.55
2 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496 Rehovot 76124, Israel
Mateusz
Majewski
+972 74 745 4000
+48 502.423.543
+972 74 745 5000 (Fax)

Krzysztof Brodzik
+48 505.454.678

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY ™
ISO 9001:2008 Certified
© 2017 Stratasys Ltd. All rights reserved. Stratasys, Stratasys signet, ABS-M30, GrabCAD Print, Stratasys F170, Stratasys F270, Stratasys F370 and PolyJet are trademarks or registered trademarks of Stratasys Ltd. and/or
its subsidiaries or affiliates and may be registered in certain jurisdictions. All other trademarks belong to their respective owners. Product specifications subject to change without notice. Printed in the USA.
BR_FDM_F123Series_A4_0117e

