
KITS

Screwless Cube Gears by Emmett

http://www.thingiverse.com/thing:10483

Double Voronoi OuterHyperboloid by Dizingof

http://www.thingiverse.com/thing:31853

Koch Snowfl ake Vase 1 by sphynx
http://www.thingiverse.com/thing:35246

Specifi caties

 - lineaire kogellagers: 8 en 10 mm
 - technologie: FFF (Fused Filament Fabrication) voor PLA en ABS
 - voeding: 15V / 6,6A max.
 - FTDI USB 2.0 naar serieel
 - afdrukbereik: 20 x 20 x 20 cm
 - typ. printsnelheid: 120 mm/s
 - max. printsnelheid: 150 to 300 mm/s (afhankelijk van het te printen voorwerp)
 - spuitkop: 0.5 mm
 - extrusiethermistor: 0.5 mm
 - gespoten aluminium profi elen: 27.5 mm breed
 - beweging: 4 NEMA 17 stappenmotoren
 - resolutie: nom. mechanische resolutie: 

• X en Y: 0.015 mm (kleinste pas in X- en Y-richting)
• Z: 0.781 μm (kleinste pas in Z-richting)

 - nom. printresolutie: 
• wanddikte (X,Y): 0.5 mm
• laagdikte (Z): 0.20 - 0.25 mm

 - afmetingen: 
• breedte: 60 cm
• diepte: 45 cm
• hoogte: 60 cm
• gewicht: 8.7 kg (incl. voeding)

 - geleverd met: 5m zwarte PLA om te testen

Optioneel:
PLA REEL: Zwart (part# PLA3B1) • Groen (part# 
PLA3G1) • Naturel (part# PLA3N1) • Oranje (part# 
PLA3O1) • Roze (part# PLA3P1) • Rood (part# PLA3R1) 
• Blauw (part# PLA3U1) • Wit (part# PLA3W1) • Geel 
(part# PLA3Y1)
ABS REEL: Zwart (part# ABS3B1) • Wit (part# ABS3W1) 

Heb je altijd al je eigen voorwerpen willen creëren? En koester je de stille droom dat jouw 3D-
ontwerpen echte producten worden? Dan is dit jouw kans dankzij de Velleman K8200 3D-printer.

Het is een 3D-printer zelfbouwpakket om voorwerpen te printen van maximaal 20x20x20cm 
met PLA- of ABS-draad (3 mm-plastic draad). De printer is razendsnel, betrouwbaar en uiterst 
nauwkeurig, zelfs bij het printen met hogere snelheden. De K8200 is compatibel met alle gratis 
RepRap©-software en fi rmware. De K8200 is gemaakt uit aluminium profi elen en is eenvoudig te 
monteren. Je kunt de machine zelf wijzigen en aanpassen. De steunplaat is verwarmd.
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Zie onze website voor meer info:

http://www.printer-3d.eu

Repetier versie 0.84 en hoger 

www.repetier.com

Zoek de referentiecode op 

YOUTUBE

Het bouwen van de geavanceerde kit vereist een kennis mechanica, elektronica en 
informatica.

De opensource hard-en fi rmware zijn gebaseerd op de GNU opensource communities van RepRap 
en Sanguinololu. Zie http://RepRap.org

U kunt de aansturingssoftware voor de 3D-printer downloaden via http://www.repetier.com

Ga naar de website http://www.velleman.be of raadpleeg http://www.k8200.eu om de broncode 
te downloaden.


