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DWS profil firmy

DWS Additive Manufacturing - wytwarzanie przyrostowe
DWS - Digital Wax Systems, to innowacyjna włoska firma założona w Vicenzy w 2007 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży 
prototypowania. Wprowadza zaawansowane rozwiązania do tworzenia prototypów i systemy wysokiej prędkości stosowane w celu skrócenia czasu 
produkcji nowych produktów przemysłowych.
Obecnie systemy te są strategicznym zasobem firmy, elementem niezbędnym do zwiększenia konkurencyjności.
Misją DWS jest wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcyjnych w celu uelastycznienia i przyspieszenia produkcji.
Jest to obecnie jedyna włoska firma specjalizująca się w rozwoju i stosowaniu technologii Stereolitografii, która zapewniają najlepszą jakość połączoną z 
drastycznym zmniejszeniem czasu pojawienia się produktu na rynku.
Wszystkie nasze systemy są w pełni kompatybilne ze wszystkimi plikami CAD / CAM na rynku. Bezpośrednio z pliku .stl 3D, systemy DWS tworzą 
najlepsze prototypy i gotowe produkty, w zakresie wysokiej rozdzielczości i dokładności. Od podstaw zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech 
przez DWS, systemy DigitalWax® stosowane są w 60 krajach na całym świecie i zapewniają firmom innowacyjność technologii wytwarzania 
przyrostowego.
Punktem siły DWS jest scalenie wysokiej technologii i wartości ludzkich, które prowadzi do ciągłego doskonalenia.
Nasz proces jest jedyny w swoim rodzaju i jest chroniony przez kilku międzynarodowych patentów. Naszymi najlepszymi technologiami i rozwiązania są: 
- Innowacyjny laser BluEdge®
- Oprogramowanie, stale aktualizowane
- Brak wciągających faz budowy, który zdecydowanie zmniejsza zużycie żywic i pozwala na szybką zmianę materiału
- Żywice światłoczułe oraz materiały hybrydowe, zróżnicowane dla każdego rodzaju aplikacji, aby nadać pełny zakres rozwiązań dla wszelkich potrzeb 
- Dokładność i lepsza jakość powierzchni produktu końcowego.
Dzięki wszystkim tym rozwiązaniom, systemy DWS zapewnia najlepszą wydajność w zakresie wysokiej rozdzielczości i redukcję kosztów. DWS jest 
liderem w złotniczej branży jubilerskiej, a także ważnym graczem z innowacyjnymi rozwiązaniami dla branży stomatologicznej oraz ogólnych 
zastosowań przemysłowych. Nasze niestandardowe rozwiązania mają na celu sprostać najwyższym wymaganiom dzisiejszego rynku i poprawę 
konkurencyjności stosując następujące główne zasady wytwarzania: mniej odpadów, większa jakość i większa produktywność.

Przemysł Biżuteria i Moda Stomatologia i Biomedycyna
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DigitalWax® X 
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Legend
HR = Laser wysokiej rozdzielczości - Opcionalnie
+ = produktywność
> = prędkość wytwarzania

o = rozdzielczość

DigitalWax® X zestawienie



DigitalWax® X system

Obiekt tworzony warstwa po warstwie
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Proces budowy

DigitalWax® X: Systemy wytwarzania przyrosotowego do zastosowań ogólnych
Ze względu na zmniejszenie ruchomych części i unikalną łatwość obsługi, maszyny DigitalWax® charakteryzują się wysoką niezawodnością i 
bardzo niskimi kosztami utrzymania. Duża elastyczność jest możliwa dzieki szybkiej zmianie materiału, braku wstępnego ogrzewania i 
kalibracji. Maszyny są kontrolowane przez specjalne oprogramowanie, które jest w pełni zgodne z większością systemów 3D CAD 
wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych. BluEdge® jest to źródło lasera klasy 3B stworzone przez Centrum Badań i Rozwoju 
DWS, które emituje promieniowanie ultrafioletowe, które spaja warstwa po warstwie żywicę światłoczułą. Za pomocą urządzenia pionowego 
pozycjonowania podstawy platforma robocza wznosi się o wysokość odpowiadającą grubości zespolonej warstwy. Te możliwości ruchu, wraz z 
zsynchronizowaniem lasera pozwala na tworzenie wyjątkowo skomplikowanych i precyzyjnych prototypów trójwymiarowych.
Maszyny stereolitografii DigitalWax® charakteryzują takimi innowacjami jak przezroczysty zbiornik żywicy, który umożliwia wiązce lasera 
przechodzić przez niego, oraz jednostkę skanowania lasera umieszczoną bezpośrednio pod zbiornikiem. Te nowatorskie rozwiązania w 
porównaniu do konwencjonalnych technik, pozwalają aby cały proces był bardziej elastyczny i bardziej ekonomiczny, zwłaszcza w zakresie 
zużycia materiału.

Galwanometr - metoda skanowania pozwalająca 
na szybsza budowę z większą dokładnością 
zaadoptowana w systemach DigitalWax® 020X, 
029X i 030X.
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Standardowe akcesoria DigitalWax® 020X: 
No. 1 Platforma budulcowa mm 138x138 (pole robocze mm 130x130) 
No. 1 Zbiornik na żywicę mod. RT800
No. 1 Zestaw narzędzi 
No. 1 DigitalWax® 020X Licencja oprogramowania
No. 1 Instrukcja użytkownika

* w zależności od uzytego materiału.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne:
Źródło lasera: Solid State BluEdge® BE-1500C
Pole robocze (x, y, z): 130 x 130 x 90 mm
Grubość warstwy*: 0,01 – 0,10 mm
Metoda skanowania: Galwanometr 
Szybkość skanowania lasera:    0-4300 mm/sec
Oprogramowanie: DigitalWax® 020X Controller
System operacyjny: Windows XP Professional / 7
Formaty wejściowe plików: .stl - .slc
Interfejs sieciowy: USB
Wymiary urządzenia: 380x515x810 mm
Waga: 58 Kg

 Temp. pracy i wilgotność:           22°- 25°C / 30 - 60%
Pobór mocy: 400 W
Źródło zasilania: AC 230/115 V / 50-60 Hz

Kompaktowa drukarka 3D
Zaprojektowana do produkcji funkcjonalnych prototypów, gotowych części, modeli koncepcyjnych 
w najwyższej dokładności i rozdzielczości.
DigitalWax® 020X spełnia najsurowsze normy jakości, ogranicza do minimum lub nawet zwalnia 
z konieczności wykańczania modeli.
Wszystko to w ciągu zaledwie kilku godzin dzięki zastosowaniu szybkiego, dokładnego lasera i 
znacznemu zmniejszeniu zużycia materiału fotopolimerowego, odbywa się bez odpadów lub 
potrzeby stosowania dodatkowych materiałów podporowych. DigitalWax® 020X jest urzadzeniem 
niezawodnym, cichym i idealnym dla inżynierii, projektowania, produktów konsumenckich i dla 
sektora branży, który wymaga szybkości i dokładności przy wytwarzaniu i rozwoju nowego 
produktu. Elastyczność tego produktu gwarantuje szeroki zakres materiałów "serii X" , z których 
możnesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb i biznesu.

DigitalWax® 020X
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CECHY 
Kompaktowość
Szybka wymiana materiału
Laser BluEdge®  
Duża szybkość i dokładność
Niskie koszty utrzymania
Długa żywotność lasera UV
Brak kalibracji

GALWANOMETR Brak opcji 130x130x90
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DigitalWax® 029X

Wysoko wydajny system wytwarzania przyrostowego
Wysoka dokładność, duża pojemność i najniższe koszty eksploatacji na rynku to główne 
cechy tego innowacyjnego systemu.
W pełni kompatybilny z większością systemów CAD / CAM 3D, DigitalWax® 029X jest 
idealnym rozwiązaniem zarówno dla szybkiego tworzenia prototypów jak i szybkiej produkcji 
złożonych elementów, zapewnia najwyższy poziom dokładności i jakości powierzchni.
Szybkie wydruki 3D o wysokiej jakości powierzchni mogą być bardzo pomocne w fazie 
projektowania koncepcyjnego: DM210 nano-ceramiczna żywica pozwala projektantowi 
zwizualizować projekt pod kątem formy, dopasowania i funkcjonalności. Nowa żywica 
polipropylenowa DL350 została specjalnie opracowana przez DWS do wytwarzania 
elastycznych prototypów w pełni funkcjonalnych.
DigitalWax® 029X umożliwia wytwarzanie produktów metodą traconego wosku, jak również 
gwarantuje prostą i szybką wymianę materiału.

Standardowe akcesoria DigitalWax® 029X: 
N. 1 System TTT 
N. 1 Platforma budulcowa  mm 160x160 (pole robocze: mm 150x150)
N. 1 Zbiornik na żywicę mod. RT500
N. 1 Zestaw narzędzi
N. 1 Komputer PC z monitorem LCD   
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 DigitalWax® 029X Licencja oprogramowania
N. 1 Instrukcja użytkownika 

* w zależności od użytego materiału.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne:
 Źródło lesera: Solid State BluEdge®  BE-1800C
Pole robocze  (x, y, z): 150 x 150 x 200 mm
Grubość warstwy *: 0,01 – 0,10 mm
Prędkość skanowania lasera: 6500 mm/sec
Metoda skanowania: Galwanometr
Oprogramowanie: DigitalWax® 029X Controller
System: Windows 7
Formaty wejściowe plików: .stl - .slc
Wymiary urządzenia: 610x660x1400 mm
Waga: 150 Kg
Tempetatura pracy i wilgotność:       22°- 25°C / 30 - 60%
Pobór mocy: 500 W
Źródło zasilania AC 230/115 V / 50-60 Hz
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CECHY      
Laser BluEdge® 

TTT - Tank Translation Technology
Duża szybkość i dokładność
Wysoka jakość powierzchni
Pełna gama materiałów
Długa żywotność lasera UV
Brak kalibracji
Niskie koszty utrzymania

Opcja HR 150x150x200 SYSTEM –  GALWANOMETR
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DigitalWax® zalety 

Obustronny system umieszczania zbiornika - szybka wymiana materiałów Łatwy i bezpieczny system osłon
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SYSTEM TTT

SYSTEM (Tank Translation Technology) Zawiera 
elektromechaniczne urządzenie automatycznie 

przesuwające zbiornik żywicy podczas wzrostu modelu: umożliwia 
miejscowe zmniejszenie zużycia zbiornika spowodowane przez 
napromienianie wiązką lasera tego samego obszaru, zwiększając 
jednocześnie trwałość zbiornika żywicy i skuteczność procesu 
budulcowego.

Leakage Protection System - System 
zapobiegania wycieków pozwala uniknąć 
uszkodzeń w związku z niewłaściwym infiltracją 
cieczy przez metody skanowania i urządzenia 
lasera.
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DigitalWax® 030X

Wysoko wydajny system 
wytwarzania przyrostowego
DigitalWax® 030X - szybki system produkcyjny został specjalnie 
opracowany do zastosowań o wysokiej wydajności w przemyśle. 
Wysoka dokładność, duża pojemność i najniższe koszty 
eksploatacji na rynku to główne cechy tego innowacyjnego 
systemu. W połączeniu z nową generacją materiałów 
odlewniczych, DigitalWax® 030X jest idealnym rozwiązaniem dla 
masowej produkcji wzorów woskopodobnych, zapewniający 
najwyższą dokładność i jakość powierzchni, idealnie zastępując 
konwencjonalne metody wtrysku. Wielka elastyczność DigitalWax® 
030X umożliwia szybką zmianę oraz wybór wielu różnych 
materiałów, zarówno dla bezpośrednich zastosowań odlewania jak 
i form gumowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, DWS 
opracowało serię DC - żywic na bazie wosku do odlewania 
bezpośredniego i serię DM / DL - materiałów hybrydowych do 
produkcji modeli wzorcowych i do formowania gumy.

Dane techniczne:
Źródło lasera: Solid State BluEdge®

Pole robocze (x, y, z):  300x300x300 mm
Wymiary: 1100x700x2000 mm
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CECHY       
Laser BluEdge®  
TTT - Tank Translation Technology
Najwyższa produktywność
Wysoka szybkość i dokładność
Najwyższa jakość powierzchni
Pełna oferta materiałowa
Najniższe koszty utrzymania

Opcja HR 300x300x300 SYSTEM –  GALWANOMETR



DWS - DIGITALWAX® X SERIES16

Materiały

DIGITALWAX® DC Series: żywice do odlewania 
Żywice odlewnicze DC są specjalnie zaprojektowane do odlewania metodą traconego wosku. Zaprojektowane, aby umożliwić 
produkcję wysokiej rozdzielczości i szczegółowości części o gładkiej powierzchni, które nie wymagają wykończenia.

Typ Zastosowanie Funkcje Kolor
DC080 Odlewanie Żywica odlewnicza twarda Jasnożółty

DC100 Odlewanie Żywica odlewnicza miękka Jasnożółty 

DIGITALWAX® DM/DL/AB/GM Series: żywice do form i funkcjonalnych części 
Nano-żywice DM są odpowiednimi materiałami do wytwarzania części odpornych na ciepło o dużej dokładności i doskonałej jakości 
powierzchni. Żywice DL, AB i GM opracowano do szybkiego wykonywania prototypów i szybkiego wytwarzania funkcjonalnych części produkcji 
elementów funkcjonalnych.

Typ Zastosowanie Kolor
DM210 Repliki Gładkość powierzchni Ciemnoniebieski

DM220 Gumowe formy HTV Wysoka odporność temperaturowa Jasnoniebieski

DL260 Repliki Wysoka gładkość powierzchni Nieprzezroczysty szary

DL350 Funkcjonalny prototyp Polipropyleno-podobna Jasnożółty 

DL360 Funkcjonalny prototyp Przezroczysty Jasnożółty 

AB001 Funkcjonalny prototyp ABS Biały

AB002 Funkcjonalny prototyp ABS Szary

GM08 Funkcjonalny prototyp Gumopodobna przezroczysta Jasnożółty 

GM08B Funkcjonalny prototyp Gumopodobna Czarny

Funkcje
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Jednostki utwardzania UV
CECHY

Najlepsze rezultaty dla odlewania
Niski pobór mocy
Prostota obsługi
Sterowanie czasowe

UV Curing Unit ‘S’ i ‘M’
Jednostka utwardzania UV stosowana do wtórnego utwardzania modeli zbudowanych przez systemy DigitalWax®. Budowane modele są w 
pełni ukształtowane, ale potrzebują dodatkowej ekspozycji na źródło światła UV. Pozwala to na konsolidację i stabilizację ich struktury i 
zapewnia uzyskanie najlepszych rezultaty odlewniczych.
Model UV "S" jest zwykle zalecany przy DigitalWax® 020X, a model "M" jest bardziej odpowiedni do DigitalWax® 029X, ponieważ pozwala na 
umieszczenie w całości całej powierzchni tacy roboczej.

Dane techniczne: 
UV Curing Unit ‘S’ UV Curing Unit ‘M’

Wentylacja Wbudowana Wbudowana
Sterowanie Wł/Wył

Regulator czasowy
Zabezpiecznie otwarcia drzwi

Wł/Wył
Regulator czasowy
Zabezpiecznie otwarcia drzwi

Ustawienia czasowe 0 ÷ 30 minut 0 ÷ 30 minut 
Obszar komory utwardzania 160 x 160 x 160 mm 225 x 250 x 225 mm
Wymiary urządzenia 265 x 300 x 330 mm 370 x 330 x 480 mm
Waga 11,8 kg 20,5 kg
Pobór mocy 35 W 120 W
Źródło zasilania 90-264 V / 50-60 Hz 220 V / 50-60 Hz

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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DigitalWax® modele





DWS Systems - Przedstawicielstwo w Polsce 
Hexagon Group, Okrężna 49A, 02-925 Warszawa

www.hexagongroup.pl
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