
3D-printing in Business



Introductie Hulotech

ADDITIVE MANUFACTURER

B2B

Industrie

Medisch

• Productie middels 3D-Printing

• Product Ontwikkeling / Cad-tekenen

• Prototyping

• Reverse engineering / Spare Parts



Met de nieuwste 3D-Print processen is 
het mogelijk om meerdere componenten 
tegelijk te printen. 

Indien voorafgaand aan het produceren 
hier rekening mee wordt gehouden dan 
kan het digitaal ontwerp zo worden 
aangepast zodat er minder hoeft te 
worden gemonteerd.

De onderdelen worden immers 
meegeprint.

Reduceren aantal componenten 

Reductie van 20+ 
componenten 

Naar 1 stuks!



Lichtgewicht producten 

Gewichtsbesparingen kan op 
meerdere manieren worden 
geoptimaliseerd.

Uiteraard kun je de vormgeving 
bij massieve delen compleet 
opnieuw gaan bepalen zoals 
met topology optimalisatie is 
vormgeven bij het tandwiel 
rechts.

Vaker komt voor dat de 
vormgeving aanpassen niet 
altijd een optie is. Het is dan 
een goede oplossing om te 
gaan werken met interne 
structuren zodat 
gewichtsbesparing kan worden 
gerealiseerd.



Complexe vormgeving 

AM maakt het mogelijk om complexere 
vormgevingen te produceren die met 
conventionele technieken te veel tijd / en 
of geld benodigd zij, of zelfs niet te 
maken zijn.

Hierdoor zijn voordelen te halen, vrijheid 
bij het ontwerpen van een nieuw product.

Optimalisatie van vormgeving zoals 
vacuumkanalen, of sterkere verbindingen 
met minder volume. 



Sterke Producten

3D-Printing is de laatste jaren sterk doorontwikkeld. Het komt 
tegenwoordig vaker voor dat er eindgebruikersartikelen 
worden gemaakt dan dat het alleen maar prototypes zijn.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwere printprocessen 
en materialen. Ook de verschillende 
nabewerkingsmogelijkheden zoals trommelen en polijsten of 
gloeien maakt deze Printtechnieken volwaardig.



Projectvoorbeelden 



Machinebouw



Toepassing Healthcare 





Materialen

Kunststof

Thermoplasten
PA
Composiet
Acrylaat
(TPU), (PE)

Metaal

(non) Ferro

RVS 316

Titanium

Gereedschapstaal

Voordelen

Lichtgewicht, geen corrosie, ontwerpvrijheid

Kostprijs, snelheid productieproces

Voordelen

Geleidbaarheid, temperatuur bestendigheid

Sterkte, uitstraling



3D Cad Ontwerp

Nieuwe mogelijkheden met engineering voor AM 

Bestaande ontwerpen.

Controleren geometrie.

Correcties wanddiktes etc. aanpassen

Structuur aanbrengen indien mogelijk.

Engineering voor AM, hoe en wanneer?

Nieuwe ontwerpen.

Gebruik je ontwerpvrijheid

Denk vanuit materiaal toevoeging

Optimaliseer je product met o.a. topology 
optimalisatie.



Reverse Engineering
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AANDACHT !


