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Druk 3D

721536� 599,00�zł

Robot Skribot
Skribot to robot edukacyjny, który nie służy wyłącznie do nauki programo-
wania! Dzięki jego modularnej budowie uczniowie mogą swobodnie modyfi-
kować konstrukcję za pomocą dodatkowych elementów wydrukowanych na 
drukarce 3D. Projekt robota można przygotować w kreatorze, a modele czę-
ści są dostępne bezpłatnie na platformie Skrimarket. Gotowy robot, wypo-
sażony w silnik, chwytak, diody LED i czujniki, to narzędzie, które doskonale 
sprawdza się podczas lekcji, skutecznie angażując klasę i ułatwiając przekazy-
wanie wiedzy. Uczniowie mogą zaprogramować Skribota w bezpłatnej aplika-
cji mobilnej albo na komputerze. W zestawie znajdują się części i sensory po-
zwalające zbudować jednego gotowego do pracy Skribota.
• Czujniki: 2 czujniki odległości i 3 czujniki kontrastowe
• Ruch i światła: 2 silniki DC, programowalne LEDy RGB, chwytak 

z dwoma serwomechanizmami
• Komunikacja: Bluetooth 4.0
• Programowanie: poprzez aplikacje mobilną Skribots
• Zasilanie: akumulator Lilon (ładowarka w zestawie)
• Wymiary (cm): 17 x 19 x 11
• Waga (kg): 0,61 kg
• Gwarancja: 2 lata

Drukarka 3D Skriware 2
Skriware 2 to drukarka 3D przygotowana z myślą o szkołach. Dzięki integracji urządzenia z bazą ok. 70 000 modeli 3D nauczyciele szybko znajdą potrzeb-
ne modele edukacyjne i błyskawicznie przystąpią do ich drukowania. Pracę ze Skriware 2 ułatwiają także duży wyświetlacz oraz automatyczne cięcie modeli 
do druku (slicing). Aby korzystać z urządzenia, nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie z drukiem 3D. Z drugiej strony Skriware 2 otrzymała szereg za-
awansowanych funkcji, dzięki którym doskonale sprawdza się np. podczas zajęć z projektowania 3D w technikach. Wyposażono ją m.in. w podwójny podaj-
nik materiału (ekstruder), który umożliwia równoczesne drukowanie dwoma tworzywami (filamentami). Obrazu dopełniają zamknięta obudowa i modyfikowa-
ne oświetlenie LED. W zestawie z drukarką 3D znajdują się dwie szpule filamentu PLA oraz niezbędne narzędzia.

Indeks Cena

Drukarka	3D	0%VAT 721513 6 504,00 zł
Drukarka	3D	23%VAT 721514 7 999,00 zł
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