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Intro 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3D -tulostusteknologiat teollisuudessa 

Lähes 50% uskoo että 3DP tuo (erittäin) merkittävää operatiivista tehokkuutta ja säästöjä* 

*Sentiment index

Streamline operations to decrease 
lead-times and costs for all locations

Increase overall equipment efficiency

Faster time to market

Improve warehousing and stock 
management

Production flexibility: Increase uptime of 
factory lines & Reducing changeover time 

Provide safer working environments
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Successful Customer DACH 



69% organisaatioista näkevät 
tietoisuuden ensisijaisena  
hidasteena 3D -tulostamisen 
käyttöönotossa 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3D- tulostamisen pullonkauloja 

Asiakkaiden esiin nostamia aiheita: 

• Keskeisten sovellutusten/käyttökohteiden 
tunnistaminen (OEE, Overall Equipment 
Efficiency) 

• Oikeiden materiaalien valinta 

• Designin mahdollisuudet ja rajoitteet  

• Tulostamista edeltävien vaiheiden 
ymmärtäminen 

• 3D-tulostuskapasiteetin lisääminen 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Konsepti 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Joustava modulaarinen rakenne 

Site-Scan Plan 

User FFF suunnittelun 
perusteet 

Cura 

Materiaalit

Ylläpito 

Koulutus 
etänä/paikan 

päällä  

Toimitilakierros 

Sovellutusten 
tunnistaminen 

Sovellutusten 
priorisointi

Tuotanto- 
linjalla 

Ensimmäisen 
sovellutuksen 

suunnittelu 

Tulostamisen 
aloitus 

Lisää 
sovellutuksia 

Tulostetun osan 
testaaminen

Luominen 

Toinen päivä  Kolmas päivä  Seuraavat 
kuukaudet

Ensimmäinen päivä  Neljännes- 
vuosittain

Tiivistä 
yhteistyötä 

Q&A koko 
yhtiölle 

Räätälöity sisältö
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Edellytykset 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Tuotantopaikka 

Toimitilakierros  Sovellutusten tunnistaminen

Fokus 

• Käsin tehtävät työt 
• Turvallisuus- ja tukityökalut 
• Komponenttien päivitys 
• Tuotannon ja kunnossapidon 

tarvikkeet (MRO) 
• Laaduntarkkailu 

Henkilöstö 

• Projektipäällikkö 
• CAD suunnittelija 
• Tulostimen operaattori 
• Sovellutusten käyttäjät  

Pääalueet 
• Ylläpito  
• Tuotantolinja 
• Varasto  

Hardware  • 1-2 UM S5/S7   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Soitelkaa! 
 
Maker3D 


