
The Stratasys F123 Series
S M A RT E R  P R O T O T Y P I N G  F O R  B U S I N E S S

S T R ATA S Y S  F 1 2 3  S E R I E S

Smarter prototyping for  
your entire office.

Now there’s a more capable, more 

affordable professional rapid prototyping 

solution for your entire office — from  

the leader in 3D printing. The Stratasys 

F123 series combines powerful  

FDM technology with design-to-print 

GrabCAD software for the most versatile 

and intelligent solution available. 

Produce fast, effective prototypes 

for concept development, as well 

as highly accurate and robust parts 

for design validation and functional 

performance. Share projects between 

multiple users. Get your new product 

designs to market faster. And do it all 

without the need for dedicated expert 

staffing. It’s just one more way we 

shape what’s next.

Tworzenie prototypów jeszcze 
nigdy nie było tak proste!

Od dziś istnieje lepszy, tańszy i szyb-
szy sposób drukowania prototypów 
w Twoim biurze projektowym. Jako 
autoryzowany dealer marki Stratasys 
– niekwestionowanego lidera rozwią-
zań w druku 3D – mamy przyjemność 
przedstawić nową serię urządzeń 
Stratasys F123. Stratasys F123 łączy 
potęgę technologii FDM z oprogra-
mowaniem design-to-print GrabCAD, 
dając najbardziej wszechstronne 
i inteligentne rozwiązanie dostępne na 
rynku. Prototypuj szybko i efektywnie, 
wynosząc swój projekt na zupełnie 
nowy poziom. Twórz solidne części 
z niewiarygodną dokładnością, aby 
przetestować funkcjonalność końcowe-
go produktu. Wprowadź swój produkt 
na rynek szybciej i taniej, a to wszystko 
bez wyspecjalizowanego, przeszkolone-
go personelu. To nie są zwykłe drukar-
ki – to Twoja droga do kształtowania 
przyszłości – Twojej i Twojej firmy.

Seria Stratasys F123
BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ, NADZWYCZAJNA SZYBKOŚĆ
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The Stratasys F123 Series

User-Friendly, Office-Friendly

The new Stratasys F123 series is easy to operate and maintain 

for all levels of experience. And, it’s adept at every prototyping 

stage, from concept verification to design validation to functional 

performance. 

A variety of the most commonly used CAD file formats can be 

imported directly into the software. The three printers in the 

platform, the Stratasys F170™, F270™ and Stratasys F370™, 

support a broad range of capabilities and budgets for every 

stage of prototyping.

Minimal setup means you can simply plug and play to give  

your entire office access to professional 3D printing. 

Auto-calibration ensures you spend less time troubleshooting  

and more time prototyping. 

Fast and easy material swaps to help maximize your design 

team’s productivity.

Smarter Software

GrabCAD Print™ software simplifies the entire 3D printing  

process with an intuitive CAD-like application anyone on your 

team can use. And with features like detailed reporting and 

remote monitoring, you can easily manage your print jobs from 

outside the office. Combined with the ability to seamlessly share 

projects between users, it all adds up to a more streamlined, 

efficient workflow. 

Versatility and Performance

The Stratasys F123 series lets you print everything from fast,  

low-cost concept models to durable assemblies. And the 

Stratasys F123 series gives the option of up to four different 

materials, along with our easy-to-remove soluble support 

material.* Create complex parts and assemblies with no 

compromise on accuracy, detail and repeatability. Even for your  

earliest design iterations, you can expect Stratasys quality  

and dependability.

*The Stratasys F170 and F270 models support PLA, ABS-M30 and ASA materials; 
the Stratasys F370 supports PLA, ABS-M30, ASA and PC-ABS materials. PLA uses 
breakaway support only.

Przyjazne dla użytkownika i dla biura

Nowa seria urządzeń Stratasys jest niezwykle łatwa w obsłudze 
oraz w utrzymaniu, na wszystkich etapach użytkowania. Dosko-
nale sprawdzi się na każdym etapie projektowania, od wstępnej 
koncepcji do funkcjonalnego prototypu.

Nie musisz zmieniać przyzwyczajeń – oprogramowanie GrabCAD 
pozwala na bezpośredne zaimportowanie wielu popularnych for-
matów plików CAD. Dzięki trzem modelom, seria F123 zapewnia 
szeroki zakres możliwości dla każdego budżetu, na wszystkich 
etapach projektowania.

Łatwa konfiguracja – oznacza, że możesz po prostu podłączyć 
drukarkę do sieci i dać swojemu zespołowi możliwość wykonywa-
nia profesjonalnych wydruków 3D

Automatyczna kalibracja – mniej czasu spędzisz na pokonywaniu 
technicznych przeszkód, więcej na kreatywnej pracy

Szybka i łatwa wymiana materiałów – oszczędza jeszcze więcej 
czasu, pozwalając na maksymalizacji produktywności Twojego 
biura

Lepsze oprogramowanie

Dołączone do drukarek z serii F123 oprogramowanie GrabCAD 
Print, maksymalnie upraszcza proces drukowania 3D, dzięki intu-
icyjnemu środowisku zbliżonemu do innych programów typu CAD, 
z których na pewno korzysta Twój zespół. Dzięki takim funkcjom 
jak szczegółowe raportowanie i zdalny monitoring pracy, możesz 
łatwo zarządzać Twoją kolejką druków spoza biura. W połączeniu 
z możliwościami bezproblemowego dzielenia się projektami mię-
dzy użytkownikami, stanowi to doskonały sposób na zwiększnie 
wydajności Twojego zespołu.

Elastyczność i wydajność

Drukarki z serii Stratasys F123 pozwolą Ci wydrukować wszyst-
ko – od szybkich, budżetów szkiców, po trwałe, solidne modele. 
Możesz wybierać między nawet czeterema różnymi materiałami, 
wraz z łatwym do usunięcia materiałem podpdorowym. Twórz 
złożone części i zespoły z bezkompromisową jakością, dokładno-
ścią i powtarzalnością. Nawet przy wczesnych fazach Twojego pro-
jektu, możesz oczekiwać od serii F123 jakości z jakiej słynie marka 
Stratasys. Wszystkie drukarki z serii F123 obsugują innowacyjny 
elastomer FDM - TPU92A, dzięki któremu molżliwe jest druko-
wanie elastycznych części o dużej wytrzymałości.

Seria Stratasys F123



More Efficiency 

The Stratasys F123 series also features the all-new fast-draft mode to produce 

initial design concepts quickly and economically. Now you can print twice as fast as 

standard build mode while consuming just a third of the material on average. For even 

more efficiency and savings, choose PLA. A thermoplastic made from renewable 

resources, PLA gives you the speed of fast-draft mode while keeping material 

expenses down. Spend less, create more. That’s smarter 3D printing.

Exceptional Value

The all-in-one power of the Stratasys F123 series gives you value all around — 

with expanded capabilities and unprecedented accessibility. New and improved 

features save time and material. Incredible ease of use with both the hardware and 

the software means you don’t need special 3D printing expertise. Super quiet and 

office friendly. Reliable, consistent printing ensures less waste. Designed for the way 

you work, it’s a smart business move. 

*PLA does not utilize soluble support material. The supports are made of breakaway PLA.

PRODUCT SPECIFICATIONS

System Size and Weight 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

Model Capabilities

Stratasys F170 Stratasys F270 Stratasys F370

Maximum Build Size (XYZ) 254 x 254 x 254 mm 
(10 x 10 x 10 in.)  

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

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

Model Materials PLA*, ABS-M30™, ASA,  
QSR support material

PLA*, ABS-M30, ASA,  
QSR support material

PLA*, ABS-M30, ASA,  
PC-ABS, QSR support material

Layer Thickness

0.013 in. (0.330 mm) 0.010 in. (0.254 mm) 0.007 in. (0.178 mm) 0.005 in. (0.127 mm)
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Accuracy Parts are produced within an accuracy of +/- .200 mm (.008 in), or +/- .002 mm/mm (.002 in/in), whichever is greater.

Material Delivery Options
Stratasys F170 = 2 material spool bays, 1 for model, 1 for support located in a drawer on the front of the unit

Stratasys F270/F370 = 4 material spool bays, 2 for model, 2 for support located in a drawer on the front of the unit

Network Connectivity
Wired: TCP/IP protocols at 100 Mbps minimum 100 base T, Ethernet protocol, RJ45 connector

Wireless: IEEE 802.11n, g, or b; Authentication: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Encryption: CCMP, TKIP

Software
GrabCAD Print (download): Stratasys F170, F270 and F370

Insight software license: Stratasys F370 only

System Requirements Windows 7, 8, 8.1 and 10 (64bit only) with a minimum of 4GB RAM (8GB or more recommended)

Operating Environment Operating: Temperature: 59-86ºF (15-30ºC), Humidity: 30-70% RH
Storage: Temperature: 32-95ºF (0-35ºC), Humidity: 20-90% RH

Power Requirements 100–132V/15A or 200–240V/7A. 50/60 Hz

Regulatory Compliance CE, FCC, EAC, EMC (low-voltage directive), TUV, FCC, RC, RCM, RoHs, WEEE, Reach

Większa wydajność

System Stratasys F123 wprowadza szybki tryb roboczy, pozwalający drukować proto-
typy we wstępnej fazie projektu, szybko i ekonomicznie. Tryb ten zapewnia szybkość 
druku dwukrotnie większą, niż standardowa, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia 
materiału nawet o 60%. Dla uzyskania najlepszych efektów w zakresie wydajności 
i oszczędności, użyj PLA - termoplastycznego materiału wytwarzanego z odnawial-
nych źródeł, który pozwoli na dalsze ograniczenie zużycia surowców, przy zachowa-
niu wysokiej szybkości. Drukuj więcej, w krótszym czasie, wydając mniej. Tak powinno 
wyglądać inteligentne drukowanie 3D.

*PLA nie wykorzystuje materiału podporowego. Podpory generowane są z samego PLA.

SPECYFIKACJA

Wymiary i waga 1626 x 864 x 711 mm  227 kg 

Głośność max 46dB podczas pracy, 35dB tryb bezczynności

Możliwości modelu

Stratasys F170 Stratasys F270 Stratasys F370

Obszar roboczy 254 x 254 x 254 mm 305 x 254 x 305 mm 355 x 254 x 355 mm

Materiał
PLA*, ABS-M30™, ASA,
TPU92A 
QSR materiał podporowy

PLA*, ABS-M30, ASA,
TPU92A 
QSR materiał podporowy

PLA*, PLA*, ABS-M30, ASA, PC-ABS,
TPU92A 
QSR materiał podporowy, ASA, 

Grubość warstwy

0.013 in. (0.330 mm) 0.010 in. (0.254 mm) 0.007 in. (0.178 mm) 0.005 in. (0.127 mm)
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Dokładność Części drukowane są z dokładnością od +/- .200 mm do +/- .002 mm/mm  

Dostępność 
Stratasys F170 = Dwie szpule materiału, jedna do budowy modelu, jedna materiału podporowego

Stratasys F270/F370 = Cztery szpule materiału, dwie do budowy modelu, dwie materiału podporowego

Podłączenie do sieci
Wired: TCP/IP protocols at 100 Mbps minimum 100 base T, Ethernet protocol, RJ45 connector

Wireless: IEEE 802.11n, g, or b; Authentication: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Encryption: CCMP, TKIP

Oprogramowanie
F170/F270/F370 - GrabCAD Print

F370 - Licencja Insight

Wymagania systemowe Windows 7, 8, 8.1 i 10 (tylko 64bit ) minimum 4GB RAM

Przechowywanie Praca: Temperatura: 15-30ºC, Wilgotność: 30-70% RH

Zasilanie 100–132V/15A lub 200–240V/7A. 50/60 Hz

Przechowywanie: Temperatura:0-35ºC, Wilgotność: 2

Certyfikaty CE, FCC, EAC, EMC, TUV, FCC, RC, RCM, RoHs, WEEE, Reach

Wyjątkowe korzyści

Wielofunkcyjne drukarki 3D z serii Stratasys F123 dają Ci ogrom korzyści. Rozbudo-
wane możliwości druku, nowe i ulepszone rozwiązania oszczędzające Twój czas i ma-
teriały. Wyjątkowa łatwość obsługi osiągnięta dzięki idealnemu zgraniu sprzętu oraz 
dołączonego oprogramowania. To wszystko sprawia, że aby drukować nie będziesz 
już potrzebować ekspertów z dziedziny druku 3D. Wydajne, a przy tym super ciche, 
idealne do biur. Zaprojektowane w jednym celu - by Twoja firma mogła się rozwijać 
i sięgać coraz dalej.
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7665 Commerce Way Eden Prairie, MN 55344, USA 

+1 800 801 6491 (US Toll Free) 

+1 952 937 3000 (Intl) 

+1 952 937 0070 (Fax)

2 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496 Rehovot 76124, Israel 
+972 74 745 4000  

+972 74 745 5000 (Fax)

ISO 9001:2008 Certified

THE 3D PRINTING SOLUTIONS COMPANY™

The Stratasys F123 series is the ultimate, all-in-one rapid prototyping solution. Our platform is backed by 25 years of 

experience with over 20,000 loyal Stratasys customers worldwide. As the world’s leader in 3D printing, Stratasys provides 

unrivalled levels of support, application knowledge, and industry collaboration. Which puts you at the forefront of what’s next. 
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ZOBACZ WIĘCEJ NA PROSOLUTIONS.PL

Seria Stratasys F123 jest kompleksowym rozwiązaniem szybkiego prototypowania dla Twojego biznesu. Platforma Stratasys F123 
jest oparta na 25 letnim doświadczeniu oraz na ponad 20 000 lojalnych klientów marki Stratasys na całym świecie.

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.
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PROSOLUTIONS
Majewscy Sp. j.
Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”
ul. Andrzeja Sołtana 7
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