Egen 3D-printer – ny digital boom

Paulo Kiefe, vid MakerBot Replicator
3D-skrivaren.

En 3D-skrivare skapar prisvärda och tåliga modeller i plast
utifrån ett 3D/CAD-underlag. Skrivarna har funnits i decennier
men användningen har hittills – på grund av ett högt pris – varit
rätt begränsad till ingenjörer, produktutvecklare och designers för
att snabbt skapa funktionsriktiga 3D-utskrivna prototyper. Nu har
tekniken utvecklats och blivit mer tillgänglig. Skrivarnas storlek och
pris attraherar konsumentmarknaden på allvar och 3D-printern
börjar dyka upp på såväl små kontor som hemma hos hobbyentusiaster.
– Vi märker en enorm efterfrågan på mindre 3D-printrar som
enkelt ansluts till en PC eller Mac. 3D-entusiasterna har skapat
lite av en gräsrotsrörelse. Det finns mängder av forum och Open
Source-tillämpningar som gör det möjligt att utnyttja en egen
3D-skrivare till ett mycket lågt pris. 3D-ritningar kan laddas ner
gratis på datorn för att sedan enkelt skrivas ut som en fysisk detalj,
säger Paulo Kiefe, vd på Creative Tools.

Creative Tools AB säljer produkter och tjänster för produktion av 3D-animering och visualisering. Sjunkande
priser för både 3D-skrivare och material (plast) skapar helt nya förutsättningar för konsumenterna, enligt
Paulo.
– En häftig teknikpryl som allt fler vill ha. Allt från skulpturer och smycken till reservdelar och skalmodeller
för arkitekter, jag ser inga begränsningar. Bara det faktum att du kan sitta och skapa en designfil i Sverige
och minuterna efter skriva ut den som fysisk detalj i exempelvis Brasilien kittlar ju fantasin.
Även om 3D-utskrifter at home ännu inte ”drabbat” konsumentmarknaden fullt ut så bedöms potentialen
som enorm enligt färska digitala trendrapporter. Ihop med Digital Mechanics, ett Västeråsföretag som tar
fram mycket friformsdetaljer till industrin och har stor leveranskapacitet, satsar nu Creative Tools hårt på det
nya marknadsområdet.
– Tillsammans skapar våra produkter och tjänster en precis och tydlig återkoppling på att användarnas
idéer snabbt kan realiseras i en fysisk detalj. Sedan kan större företag
som vill ha mer kapacitet, större noggrannhet och en kompetent samarbetspart kontakta Digital Mechanics för åtkomst av övriga tekniker inom
additiv tillverkning. Vi har grundligt jämfört Digital Mechanics materialerbjudanden med konkurrerande och det visar sig både billigare och bättre
kvalitetsmässigt, säger Paulo Kiefe.
– Allt fler ser fördelarna med att snabba upp och översätta sitt designarbete genom friformstekniken. När nu 3D-skrivarmarknaden mot konsument blivit så omfattande så vill vi givetvis bidra med vår kompetens och
vara med från början. Genom vårt bolag Digital Mechanics Performance
Materials har vi tagit fram ett eget prisvärt ABS-material till Creative
Tools mindre 3D-skrivare, säger Anders Sjöberg på Digital Mechanics.
Samarbetet gynnar kunderna då de bägge bolagens kompetens kring
3D och friformningstjänster är stor. Ett uppbyggt återförsäljarnät borgar
dessutom för stora volymer och därmed lägre priser på plastmaterial.
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3D-modell skapad av Måns Larsson.
Material DM svart ABS.

