Myśl addytywnie
z technologią 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.

dzy innymi włoska ﬁrma Gimatic, globalny lider na rynku automatyzacji rozwiązań przemysłowych. Gimatic, dzięki produkcji krótkich serii chwytaków pneumatycznych
z wykorzystaniem HP 3D MJF, jest w stanie
wyprodukować 2 miliony komponentów
rocznie.
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***
Akcja skierowana jest do osób, które mają już doświadczenie z drukiem 3D i poszukują w tym obszarze nowych lub alternatywnych rozwiązań. Na stronie internetowej www.mysladdytywnie.pl dostępna jest promocja,
w ramach której uczestnicy mogą otrzymać darmowy
wydruk własnego modelu 3D i przekonać się, jak wiele
korzyści dostarcza technologia HP 3D Jet Fusion, która
oprócz innowacyjności procesu oferuje także inny standard doświadczeń.

