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Vergroot uw kennis en kansen in 3D metaal printen!
K3D maakt 3D metaal printen voordelig voor de Nederlandse
industrie:
3D metaal printen staat niet meer in de kinderschoenen. K3D
bewijst dat door 3D metaal printen beschikbaar te maken voor de
gehele Nederlandse maakindustrie.
In onze unieke Printing Technology Centers krijgt u laagdrempelig
toegang krijgt tot 3D printkennis en printcapaciteit. Zo benut u de
voordelen van 3D metaal printen maximaal.
In ons Printing Technology Center bieden we het complete
pakket: gezamenlijk kennis delen én voordelig uw product printen
op onze high-end metaalprinter.
Onze unieke Printing Technology Centers (PTC's) bieden u:
• Kennis in 3D metaal printen
• Machinecapaciteit op een industriële metaalprinter
• Een ontwerppartner
• Een fabricagepartner
• Softwarepakketten
• Het PTC-netwerk
Van de Printing Technology Centers tot en met de 3Dmetaalprintshop: onze diensten zijn zeer divers.

Bij K3D kunt u naast het printen van 3D producten in onze shop
en het volgen van trainingen, ook samen met ons uw business
cases uitwerken.
Mocht u samen met K3D uw business case willen uitwerken, dan
kunt u met de productie van uw onderdelen vele voordelen
behalen.
De belangrijkste voordelen zijn:
• Kostprijs reductie
• Functie integratie
• Minder gewicht
• Onderdelen reductie
• Kortere doorlooptijd
Benieuwd naar alle voordelen van het uitwerken van uw business
case bij K3D? Bezoek dan onze website!
Wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op!

In onze 3D-metaalprintshop produceren wij uw producten.
Gemakkelijk en snel uw product 3D printen?
Dat kan! Wij ontvangen graag via info@k3d.nl uw aanvraag
inclusief 3D model (*step of *stl), waarna wij u een voorstel voor
productie zullen sturen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom
om bij ons op locatie uw aanvraag te bespreken.
K3D beschikt over de materialen:
• RVS 316L
• Aluminium AlSi10MG
• Gereedschapsstaal 1.2709
• Titanium Ti6Al4V
Daarnaast bieden wij trainingen om uw kennis over 3D printen te
vergroten. 3D metaal printen is een relatief nieuwe
maaktechnologie. Daarom bieden wij uw bedrijf graag
handvatten om zelf te doorgronden welke industriële producten
allemaal in aanmerking komen voor 3D metaal printen.
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