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מחירון חיתוכי לייזר והדפסות תלת-מימד
לביד צפצפה

 600X480מ"מ

 4מ"מ

₪ 17

 6מ"מ

₪ 20

 8מ"מ

₪ 23

לוח פרספקס שקוף

 500X600מ"מ

 2מ"מ

₪ 32

 4מ"מ

₪ 60

 6מ"מ

₪ 80

קרטון 700X500

(חצי גיליון)

דופלקס  230גר'

₪ 10

דופלקס  400גר'

₪ 12

קרטון ביצוע  580גר'

₪ 10

הדפסה במדפסת תלת ממד
כל גרם

.₪ 0.60
הזמנה מינימאלית ב₪ 5 -

-מייל למשלוח קבצים והוראותlazer.cut@smkb.ac.il :

-החיתוך בלייזר יתבצע אך ורק באחריות הסטודנט אשר שלח את הקובץ.

2

 .1הגשת עבודה לחיתוך בלייזר






יש לפתוח את הקובץ במידה של מ"מ בלבד.
את הקובץ יש לסדר לפי שכבות נפרדות בצבעים :שחור–חיתוך ,כחול-סימון ,אדום-חריטה.
כל הפונטים יהיו חייבים להפוך לצורה לפני סגירת הקובץ.
יש לשים לב שכל הקווים ברוחב  pt. 1ושלא יהיו בסגנון outline stroke
קבצים יתקבלו אך ורק בפורמט  DXFאו  ai.בגרסת CS6

 .2הגשת עבודה למדפסת תלת ממד
 קבצים יתקבלו כסוג קובץ "."STL
 במקרה של ריבוי חלקים להדפסה יש לשלוח קובץ "."zip
 יש להגדיר במייל את הרזולוציה של המודל.

 .3שליחת עבודות לחיתוך ,להדפסה ולהדפסת תלת ממד
 הבקשה לביצוע העבודה תשלח במייל ותכיל את הקובץ הרלוונטי המעודכן ,הנחיות
נוספות (כולל כמות לביצוע) והקבלה לתשלום ששולם.
 מייל למשלוח קבצים והוראותlazer.cut@smkb.ac.il :
 שם כל קובץ יהיה באנגלית ויכלול את השם פרטי והמשפחה של השולח ומספר הטלפון.
 הקבלה ,ובה שם מזמין והסכום ששולם ,תצורף למייל בצורת קובץ " "JPGאו " "PDFבלבד.
 לחיתוך בלייזר יצוין סוג החומר ,עוביו ומידותיו הכלליות במ"מ.
 קבצים גדולים מ MB 5 -יש להעלות ל "dropbox"-ולשלוח קישור למייל.
 לא יתקבלו יותר מ 2-עבודות ברצף לאותו יום.
 המחירים מתייחסים לייצור בודד ולא לייצור סדרתי.
 יש להתייעץ עם אנשי הסדנה לפני רכישת חומר גלם לחיתוך בלייזר.

 .4איסוף עבודות
 עבודות חיתוך הלייזר יבוצעו בתום  2ימי עבודה נטו .הדפסות תלת הממד יבוצעו בתום
 3ימי עבודה נטו.
 הודעה על ביצוע העבודה או הודעה על בעיות בקבצים תשלח לסטודנט במייל חוזר.
 את העבודה ניתן יהיה לאסוף באופן עצמאי ממדפי איסוף העבודות.

 .5כללי
 חגי ורד מרכז את הפעילות בחדר .טלפון  052-8449579ושעות הפעילות נקבעות על ידו.
 השירות אינו פרונטלי ויבוצע בהתאם לסדר הגשת הבקשות והקבצים ועל פי תיאום מראש.
 הסטודנטים מתבקשים שלא להגיע לחדר השירות ,אלא אם התבקשו לכך ,על מנת
לאפשר עבודה שוטפת וסדירה.
 בעיות טכניות שונות לגבי ביצוע העבודה (קבצים לא תקינים או כל התייעצות) ילובנו עם
חגי שלא בשעות פעילותו בחדר הלייזר ובתיאום מראש.
 סטודנט אשר שלח קובץ שזמן העבודה עליו עולה על חצי שעה ,יתבקש לחכות על יד
המכונה עד אשר תסיים פעולתה.
 במידה ומעוניינים בביצוע קצר יותר ,מומלץ להוציא את העבודה לקבלנות חיצונית.

