
‘Additive manufacturing’ is niets
zonder innovatie, kennis en … 
gezond verstand!



Hoe starten met 3D printing …

‘Koop een simpele, goedkope machine ontdek de 
ongelimiteerde mogelijkheden van 3D printen …’



Aangenomen waarheden rond 3D Printing …

▪ 3D printing is ecologisch verantwoord

▪ 3D geprinte onderdelen zijn goedkoop

▪ 3D printing zal spuitgieten vervangen

▪ Een 3D geprint onderdeel is klaar voor gebruik

▪ Iedereen zal in de toekomst een 3D printer hebben en zelf voorzienend
zijn voor onderdelen

CNC machining

Additive manufacturing

Injection moulding



Hoe 3D printen gebruiken …

▪ ‘Kant en klare’ 3D prints …

▪ 3D printing bespaard geld …



Het moet zinvol zijn … €€€



Hoe AM technieken interpreteren …
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Wanneer is enkel AM een ’game changer’?

Complexe
geometrie

Integratie van

functionaliteiten

'Customization’

(aantallen)

Innovatieve
AM oplossing



Maar er zijn meer mogelijkheden … project screening



Hoe 3D Printing gebruiken als een oplossing?

Gestart in 2008 → gegroeid naar een ‘One stop shop SOLUTION provider’

Services
▪ Design services / Production consulting
▪ Serie productie en prototyping
▪ Ontwikkeling en assemblage

Machines
▪ 8 DLP machines
▪ 2 groot format SLA machines
▪ 1 groot formaat SLS machines
▪ 1 UV printer (artwork)
▪ 1 CNC draaibank en freesmachine
▪ Ultrasonic cleaning equipment
▪ Zandstraal cabines
▪ Tumble polishing
▪ In-house lak afdeling
▪ Vacuum casting
▪ Diverse mechanische technieken

(ruimen, draad tappen, boren, …)
▪ Injection moulding oplossingen (kleine en grote volumes)



General Case studies



1      10 stuks

Automotive tooling – SLS technology

▪ Holle tool 
(ergonomie)

▪ Stijf design

▪ Nauwkeuriger



1      10 stuks

Automotive tooling

▪ Lightweight design (Carbon fibre
integratie)

▪ Optimale stijfheid (Lagere rework
rate)

▪ Goedkopere tool



+ 500 stuks

Industrie: Lightguide voor toegangscontrole apparaat (outdoor gebruik, 
UV stabiel, …)



Electronics module voor Simrace stuur



AM serie productie (120 stuks per jaar in 5 verschillende versies)

1

2



Animal handling – physiological monitoring

Docking station met animal bed
Bed is uitgerust met: 

Breathing pad

Heating pad 
Rectal probe

connector

Cardiac probe

connector

Nose cone

supply & 

scavenging

Easy to use

connection



CONCLUSION

3D printing

=

Additive Manufacturing

=

Additional Manufacturing
AM is part of your ‘toolbox’ besides other technologies



QUESTIONS ???


