
Dzię ki co raz lep szym wła ści wo ściom fi la -

men tów, ob ni ża niu kosz tów pro duk cji, a tak -

że pod no sze niu wy daj no ści po druk 3D co raz

czę ściej się ga ją spe cja li ści sek to ra prze my -

sło we go, edu ka cyj ne go, bran ży me dycz nej

oraz przed się bior cy po szu ku ją cy in no wa cyj -

nych roz wią zań dla swo ich start -up’ów. 

Prze mysł: 

gdy li czy się wy daj ność

Sto so wa ne w ma so wej pro duk cji prze -

my sło wej dru kar ki HP 3D MJF 5200; HP 3D

MJF 4200 po zwa la ją na wy twa rza nie w peł -

ni funk cjo nal nych czę ści przy za cho wa niu

cał ko wi tej kon tro li cza su dru ko wa nia i do -

sko na łej izo tro pii każ de go ele men tu. Wy -

dru ko wa ne obiek ty, w po rów na niu z in ny mi

me to da mi wy twa rza nia 3D, po sia da ją du żo

lep sze wła ści wo ści me cha nicz ne. W ze sta -

wie niu z in ny mi tech no lo gia mi dru ku 3D

pro ces dru ko wa nia jest w tym przy pad ku

do 10 ra zy szyb szy, przez co pro duk cja sta je

się bar dziej wy daj na. Wy ko rzy sta nie urzą -

dzeń se rii HP 3D MJF jest eko no micz ne i po -

zwa la na znacz ne oszczęd no ści ma te ria ło -

we – aż 80% ma te ria łu nie wy ko rzy sta ne go

w pro ce sie pro duk cyj nym wra ca do po now -

ne go prze two rze nia.

Wy trzy ma łość, bez pie czeń stwo i er go -

no mia to głów ne za le ty, na któ re zwra ca ją

uwa gę przed się bior cy ko rzy sta ją cy na co

dzień z tech no lo gii HP. Na le ży do nich mię -

dzy in ny mi wło ska fir ma Gi ma tic, glo bal ny li -

der na ryn ku au to ma ty za cji roz wią zań prze -

my sło wych. Gi ma tic, dzię ki pro duk cji krót -

kich se rii chwy ta ków pneu ma tycz nych

z wy ko rzy sta niem HP 3D MJF, jest w sta nie

wy pro du ko wać 2 mi lio ny kom po nen tów

rocz nie. 

Dru kar ki HP spraw dza ją się do sko na le

tak że w przy pad ku pro duk cji bar dziej zło żo -

nych czę ści, o czym prze ko na ła się fir ma

Bow man. Dzię ki tech no lo gii HP 3D Mul ti Jet

Fu sion ele men ty tocz ne ta kie jak ło ży ska,

pier wot nie wy twa rza ne w tech no lo gii SLS, są

obec nie pro du ko wa ne z wy ko rzy sta niem

prosz ko wej tech no lo gii HP 3D Jet Fu sion.

Trans for ma cja kon wen cjo nal nych tech no lo -

gii wy twa rza nia na druk 3D po zwo li ła upro -

ścić pro ces i zna czą co zwięk szy ła je go wy -

daj ność. 

Moż li wo ści za sto so wa nia in no wa cyj nej

tech no lo gii HP 3D Jet Fu sion by wa ją cza sa mi

za ska ku ją ce, cze go przy kła dem jest bran ża

mo to ry za cyj na. Gru pa Volks wa gen wy ko rzy -

stu je druk 3D w pro duk cji kom po nen tów luk -

su so wych ma rek ta kich jak Bu gat ti i Lam bor -

ghi ni. Mer ce des i BMW Gro up rów nież

ko rzy sta ją z tech no lo gii ad dy tyw nych – w tym

Jet Fu sion, sto su jąc ją w przy pad ku wy twa rza -

nia czę ści za mien nych na żą da nie i bez po -

śred niej pro duk cji du żych par tii. Cu pra, dla

któ rej w tech no lo gii HP 3D MJF przy go to wa -

no w peł ni funk cjo nal ne czę ści, to ko lej na

mar ka wy ko rzy stu ją ca pro duk cję ad dy tyw ną

w mo de lach sa mo cho dów wy ści go wych.

Myśl ad dy tyw nie 
z tech no lo gią HP MJF

Przez wiele lat wytwarzanie przyrostowe było wykorzystywane głównie
w działach planowania i rozwoju, gdzie służyło tworzeniu prototypów,
przydatnych na etapie walidowania nowych rozwiązań. Dzisiaj zaawansowane
możliwości drukarek takich jak HP 3D Jet Fusion pozwalają na znacznie szersze
zastosowanie technologii addytywnych w przemyśle, medycynie czy edukacji.
Trend ten dostrzega firma Integart, dystrybutor urządzeń marki HP, która
w styczniu uruchamia kampanię promującą druk przestrzenny przy
wykorzystaniu drukarek 3D pracujących w technologii Jet Fusion firmy HP.

STOSOWANE W MASOWEJ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ DRUKARKI HP 3D MJF 5200; 

HP 3D MJF 4200 POZWALAJĄ NA WYTWARZANIE W PEŁNI FUNKCJONALNYCH CZĘŚCI PRZY ZACHOWANIU

CAŁKOWITEJ KONTROLI CZASU DRUKOWANIA I DOSKONAŁEJ IZOTROPII KAŻDEGO ELEMENTU



start’uP: 

dru kuj ła two i oszczęd nie

Moż li wość szyb kie go pro to ty po wa nia

i re ali za cja pro duk cji krót ko se ryj nej przy

uży ciu dru ka rek HP 3D MJF 4200, HP 3D

MJF 5200 i HP 3D MJF 500 to ce chy szcze -

gól nie ce nio ne przez mło de, in no wa cyj ne

przed się bior stwa tech no lo gicz ne. Ła twość

ob słu gi urzą dzeń, szyb kość dru ko wa nia

i oszczęd ność ma te ria ło wa po zwa la ją re ali -

zo wać pro duk cję w peł ni funk cjo nal nych ele -

men tów. Ko lo ro wy druk 3D w pa le cie CMYK

da je moż li wość stwo rze nia na wet naj bar -

dziej kre atyw nych, uni kal nych pro jek tów. 

Two rze nie trój wy mia ro wych, wy ma ga ją -

cych pro jek tów czę sto nie by ło by moż li we

przy uży ciu kon wen cjo nal nych me tod dru ku.

Prze ko na ła się o tym mię dzy in ny mi fir ma

Pro to labs, któ ra wy ko rzy stu je druk 3D HP

do pro duk cji uni kal nych ma sek Czar nej Pan -

te ry. Pro to labs na zle ce nie PepsiCo wy ko rzy -

sta ła tech no lo gię HP 3D Jet Fu sion do stwo -

rze nia szcze gó ło wych, sper so na li zo wa nych

mo de li 3D, w tym przy pad ku ma ski Czar nej

Pan te ry „wy cho dzą cej” z pusz ki na po ju. 

Po sia da nie ma szy ny do pro duk cji ad dy -

tyw nej dru ku ją cej w ko lo rze po zwa la re ali zo -

wać ko mer cyj ne pro jek ty rów nież dla klien -

tów in dy wi du al nych. Pro du cent per so na li -

zo wa nych opra wek Bre ezm dzię ki dru kar ce

HP 3D MJF jest w sta nie wy pro du ko wać oku -

la ry w opar ciu o ze ska no wa ny mo del twa rzy

klien ta. Bre ezm to re wo lu cyj na mar ka oku la -

rów, któ ra sto su je szla chet ne ma te ria ły i naj -

bar dziej za awan so wa ne tech no lo gie. Aby

skró cić czas wpro wa dze nia in no wa cyj nych

oku la rów na ry nek, pro du cent wy ko rzy stał

tech no lo gię HP 3D MJF, któ ra ja ko je dy na

na ryn ku za pew nia wy so kiej ja ko ści druk ko -

lo ro wych, funk cjo nal nych czę ści o du żej wy -

trzy ma ło ści me cha nicz nej.

me dy cy na: 

Pre cy zja ma zna cze nie

Każ da bran ża ma swo je spe cy ficz ne po -

trze by, wy ma ga nia i ogra ni cze nia. Szcze gól -

nym przy kła dem jest me dy cy na, gdzie in dy -

wi du al ny stan każ de go pa cjen ta wy ma ga

od ręb ne go pro ce su le cze nia. Ja ko naj bar -

dziej kom pak to wa tech no lo gia dru ku HP 3D

MJF znaj du je za sto so wa nie min. przy pro -

duk cji or tez, pro tez i ali gne rów. In dy wi du al -

na, per so na li zo wa na pro duk cja ad dy tyw na,

wy so ka ja kość pro duk tu, re duk cja kosz tów

pro duk cji i moż li wość re cy klin gu to tyl ko kil -

ka z ko rzy ści, ja kie da je Jet Fu sion. To wła -

śnie dzię ki niej roz wój or to don cji, pro te ty ki

czy chi rur gii or to gna tycz nej jest obec nie tak

dy na micz ny.

Szcze gól ne zna cze nie dla bran ży me dycz -

nej ma ją urzą dze nia HP 3D MJF 540/580,

dzię ki któ rym pro du ko wa ne są w ko lo rze

na wet naj drob niej sze de ta le w peł ni funk cjo -

nal nych ele men tów, pro to ty pów i mo de li dy -

dak tycz nych. Sto so wa ny w dru kar kach ma -

te riał PA12 spra wia, że wy ko ny wa ne czę ści

są moc ne i trwa łe, a jed no cze śnie wy ka zu ją

wy star cza ją cą ela stycz ność uod par nia ją cą

fi nal ne ele men ty na pę ka nie.



Tech no lo gia HP 3D MJF wspie ra pa cjen -

tów mię dzy in ny mi w opie ce or to pe dycz nej,

cze go przy kła dem jest fir ma Cri spin, któ ra

za stą pi ła do tych czas wy ko rzy sty wa ne w or -

te zach trud ne w ob rób ce, dro gie oraz nie eko -

lo gicz ne włók na wę glo we po lia mi dem. Dzię -

ki te mu or te zy sta wu sko ko we go są lżej sze,

bar dziej es te tycz ne, a ich koszt pro duk cji

jest o po ło wę niż szy. 

Fir ma SmileDirect – pio nier pierw szej na

świe cie plat for my te le den ty stycz nej, wy ko rzy -

stu jąc tech no lo gię HP 3D Jet Fu sion umoż li wi -

ła do stęp do bez piecz nej i nie dro giej or to don -

cji. Na to miast cen trum me dycz ne i ba daw cze,

Ra dy Chil dern’s Ho spi tal w San Die go dzię ki

HP 3D MJF dru ku je mo de le ana to micz ne, wy -

ko rzy stu jąc je do dia gno sty ki, edu ka cji stu -

den tów me dy cy ny oraz ba dań me dycz nych. 

uczel nie: 

ła two, szyb ko, ko lo ro wo

Moż li wość szyb kie go dru ko wa nia wy so -

ce po wta rzal nych czę ści o do wol nej geo me -

trii to za le ty szcze gól nie ce nio ne przez ośrod -

ki dy dak tycz ne, ko rzy sta ją ce z tech no lo gii

HP 3D MJF. Uczel nie naj czę ściej wy bie ra ją

z ofer ty HP ła twe w ob słu dze urzą dze nia

MJF se rii 540/580, dzię ki któ rym wy twa rza -

ją mo de le i pro to ty py. In no wa cyj ny work -

flow i moż li wość ko lo ro we go dru ku 3D w pa -

le cie CMYK wspie ra ją re ali za cję za dań

edu ka cyj nych oraz dy dak tycz nych.

my ślisz ad dy tyw nie 

– wy bie rasz HP 3d jet Fu sion

W urzą dze niach HP wy ko rzy sty wa na jest

za awan so wa na tech no lo gia, któ rej pod sta -

wę sta no wi naj mniej szy na ryn ku blok bu -

du ją cy – HP Vo xel. Pro ces re ali zo wa ny z uży -

ciem wie lu sub stan cji po zwa la mo dy fi ko -

wać wła ści wo ści czę ści na po zio mie wok se -

li, da jąc pro du cen to wi nie spo ty ka ną do tych-

czas kon tro lę i otwie ra jąc przy szłość nie -

ogra ni czo nych za sto so wań i ko lo rów.

HP ofe ru je kom plek so we, kom plet ne roz -

wią za nie – sprzęt, so ftwa re, a tak że urzą dze -

nia przy go to wu ją ce i post -pro duk cyj ne – mó -

wi Da wid Kor nasz, dy rek tor za rzą dza ją cy

In te gart. 

Wy jąt ko wość tech no lo gii HP Mul ti Jet 

Fu sion po le ga na tym, że la ser sto so wa ny

w po dob nych roz wią za niach zo stał za stą pio ny

gło wi ca mi dru ku ją cy mi, przez co uzy sku je my

du żo więk szą efek tyw ność i du żo krót szy czas

dru ko wa nia. Po zwa la na druk skom pli ko wa -

nych ele men tów o znacz nej szcze gó ło wo ści.

Jest to czy sta tech no lo gia, któ rej do dat ko we

za le ty sta no wią ła twość użyt ko wa nia, pro s-

to ta ob słu gi i brak awa ryj no ści – wy ja śnia 

To masz Woź niak, in ży nier apli ka cji 3D.

Tech no lo gia HP Mul ti Jet Fu sion umoż li -

wia druk z kil ku ro dza jów ma te ria łów na

ba zie po lia mi dów, z któ rych naj po pu lar niej -

szym jest P12. Opra co wa ny z my ślą o urzą -

dze niach HP 3D MJF ma te riał HP 3D High

Reu sa bi li ty PA 12 po zwa la na wy twa rza nie

moc nych, funk cjo nal nych czę ści o du żym

stop niu szcze gó ło wo ści, wy so kiej gę sto ści,

zrów no wa żo nych pro fi lach i sil nej struk tu rze.

Wy trzy ma ły ma te riał ter mo pla stycz ny za -

pew nia do sko na łą od por ność che micz ną

na sub stan cje ta kie jak ole je i sma ry. Dzię ki

swo im wła ści wo ściom te go ty pu fi la men ty

ide al nie na da ją się do wy twa rza nia kom -

plek so wych ze spo łów, obu dów, spraw dza ją

się też w za sto so wa niach wo dosz czel nych. 

Ma te riał PA 12 ofe ro wa ny przez HP po -

sia da cer ty fi kat bio kom pa ty bil no ści, speł -

nia jąc wy ma ga nia prze pi sów USP dla Kla sy I -

-VI oraz wy tycz ne ame ry kań skiej Agen cji ds.

Żyw no ści i Le ków (FDA) dla urzą dzeń prze -

zna czo nych do kon tak tu z nie usz ko dzo ną

skó rą. Wy bór te go ma te ria łu wią że się

z moż li wo ścią re duk cji kosz tów – w pro duk -

cji otrzy mu je my mi ni mal ną ilość od pa dów,

a nad miar nie wy ko rzy sta ne go ma te ria łu

mo że być uży ty po now nie. W ten spo sób za -

pew nia my sta łą wy daj ność, opty ma li zu je -

my kosz ty i pod no si my ja kość dru ko wa nych

ele men tów.

od bierz dar mo wy wy druk 3d

„Myśl ad dy tyw nie” to ha sło kam pa nii,

któ rą przy go to wa ła fir ma In te gart pro mu jąc

dru kar ki HP 3D Jet Fu sion. Kam pa nia obej -

mie róż ne ka na ły ko mu ni ka cji in ter ne to wej,

w tym me dia spo łecz no ścio we. Po ja wią się

mię dzy in ny mi pu bli ka cje na ser wi sie

LinkedIn, a wśród nich przy kła dy in no wa -

cyj nych i czę sto za ska ku ją cych za sto so wań

dru ka rek HP 3D MJF w sek to rach prze my sło -

wym, me dycz nym i edu ka cyj nym. 

***
Ak cja skie ro wa na jest do osób, któ re ma ją już do świad -
cze nie z dru kiem 3D i po szu ku ją w tym ob sza rze no -
wych lub al ter na tyw nych roz wią zań. Na stro nie in ter ne -
to wej www.my slad dy tyw nie.pl do stęp na jest pro mo cja,
w ra mach któ rej uczest ni cy mo gą otrzy mać dar mo wy
wy druk wła sne go mo de lu 3D i prze ko nać się, jak wie le
ko rzy ści do star cza tech no lo gia HP 3D Jet Fu sion, któ ra
oprócz in no wa cyj no ści pro ce su ofe ru je tak że in ny stan -
dard do świad czeń.


