3D NYOMTATÁS - PROTOTÍPUSGYÁRTÁS

3D nyomtatás - prototípusgyártás
Magyarországon elsőként a VARINEX Zrt. indított el 3D
nyomtatási és gyors prototípus gyártási szolgáltatást a
90-es évek végén.
A 3D nyomtatási technológiák között a leginkább
részletgazdag modelleket előállító megoldás PolyJet
nyomtatási eljárás a Strasasys-tól, amely akár 16
mikronos rétegek egymásra építésével rendkívül pontos
modellek gyártását teszi lehetővé műanyag és gumiszerű alapanyagokból. A PolyJet technológiájú Connex3
gépek háromféle alapanyagból képesek egy rétegen
belül is nyomtatni, sőt a háromféle alapanyag ún. digitális keverékeit is széles választékban használhatjuk
komplex modelljeinek nyomtatásánál. A legújabb
Stasays J750 berendezés a világon egyedülálló
“full-color” színes 3D nyomtatási technológiával

dolgozik, amellyel úgy lehet modelleket készíteni, hogy
egy rétegen belül külön-külön és egyszerre is hatféle
alapanyagot használhatunk. 360 000 féle színárnyalat
és különleges textúrák állnak rendelkezésünkre.
A Strasasys PolyJet háromdimenziós nyomtatási
technológiája többek között az oktatás, az autóipar, a
műanyagipar és az elektronikai készülékek ipara
számára nyújt forradalmian új lehetőségeket. Az
egyedülálló technológia a legkülönbözőbb orvosi
területeken és a digitális fogtechnikában is jövedelmező
megoldás, emellett az egyedi termékek fejlesztői
számára is komoly lehetőségeket rejt magában. 3D
nyomtatási tapasztalatainkat egyrészt szolgáltatásokban kamatoztatjuk, másrészt a Strasasys 3D nyomtatói
forgalmazzuk, ellátjuk azok szervízelését és raktárról
biztosítjuk a gyors alapanyag utánpótlást.

Nemrég bővítettük szolgáltatást végző 3D nyomtatóink
gépparkját a Strasasys F123 sorozat F370 típusú berendezésével, amit kifejezetten irodai felhasználásra terveztek,
hogy kisebb irodák, tervezőcsoprtok számára is elérhető legyen
egy megfizethető, nagy teljesítményű, gyors prototípus-készítő
megoldás. Az F123 sorozat fejlesztésében a BMW csoporthoz
tartozó Designworks cég is részt vett a modern dizájn és
ergonomikus kialakítás érdekében. A nagy teljesítményű FDM
technológiűt (Fused Deposition Modellin, azaz olvasztott
huzallerakás) a GrabCAD Print szoftver nyomtatást támogató
funkciói rendkívül megkönnyítik. Az FDM új generációja 5-ször
gyorsabb és 25-ször megbízhatóbb, mint a belépőszintű FDM
3D nyomtatók!

Az ultra-kompakt Geomagic Capture szkenner kék LED
technológiával kiváló minőségű és nagyon pontos adatrögzítésre képes.
A többkomponensű PolyJet 3D nyomtatási technológiával
működő nyomtatók a világ legpontosabb 3D nyomtatói. Ez az
egyetlen olyan technológia, amely számos különféle anyag
használatát támogatja, ráadásul többféle anyag akár egyszerre
is nyomtatható egyazon elemben. A Strasasys J750 3D
nyomtató nem csak egy új fejlesztés, igazi áttörés a valósághű
nyomtatásban. Páratlan élményt nyújt fantasztikus színárnyalataival és textúraleképezési képességével. A kész termékekkel
megegyező kinézetű, tapintású és működésű prototípusokat
hozhatunk létre festés vagy szerelés nélkül.
Az EOS GmbH poliamid porral működő szelektív lézer
szinterézis (SLS) eljárást is meghonosítottuk 2013-ban
Magyarországon elsőként egy Formiga P110-es berendezés
üzembe helyezésével. Az SLS/PA szolgáltatás mellett az EOS
műanyag- és fémporos eszközeinek hazai képviseletét is
ellátjuk.
A Reverse Engineering tevékenységet egy 1000x400x400 mm
munkaterű Haas CNC marógéphez illesztett Scantech TwoCam
3D digitális lézerszkenner és a Geomagic Design X szoftver
támogatja. A Geomagic Control X szoftver az első mintabemérés elvégzésére is lehetőséget ad. A gyors prototípus-gyártási tevékenységek támogatására a Materialise Magics RP
rendszere került bevezetésre.

3D nyomtatási, 3D szkennelési és gyors prototípus-gyártási
szolgáltatásunk mellett 3D nyomtatók forgalmazásával is
foglalkozunk az asztali gépektől a komplex ipari, sorozatgyártásra is alkalmas ipari berendezésekig.
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