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De nieuwste productietechnieken zo dicht mogelijk bij de ontwerper brengen om de 
voordelen van digital manufacturing te ontdekken, daar gaat het ons om.  Lichtgewicht 
structuren, geometrisch complexe ontwerpen, integratie van functionaliteiten, tracking en 
assemblage zijn slechts een aantal parameters waarmee de hedendaagse ontwerper
zijn voorsprong op de concurrentie kan verzekeren.

Dit doen we door middel van persoonlijke begeleiding en een uitgekiend portfolio aan 
professionele oplossingen in samenwerking met de meest vermaarde fabrikanten in hun 
vakgebied.

Alle voorgestelde apparatuur bieden wij aan in diverse koop-, lease-, of huur-formules.

“Print in peace” met onze serviceformules op maat gemaakt zoals garantieverlenging, 
cost per copy/part contracten, onderhoudscontracten en doe beroep op ons uitgebreid 
service team. Via telefonische, chat, of on-site ondersteuning helpen wij u steeds verder.

“Waar het internet stopt, 
daar starten wij!”

uw PartNer iN 

Digital 
Manufacturing 
& Printing
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3D printing: HP Jet fusion

HP Jet Fusion Technologie
De komst van deze revolutionaire 3D Print-technologie van HP opent 
nieuwe en verregaande mogelijkheden. 

Bedrijven en producenten zullen in staat zijn het hele proces van 
ontwikkeling en productie te herdenken ten voordele van hun klanten 
en meteen ook een kostenbesparing door te voeren in de productie 
en de voorraden.

Door functionele stukken te printen waarbij men tot op voxel niveau kan 
ingrijpen op de eigenschappen van het materiaal wordt het mogelijk 
om aan massa personalisatie te doen.

HP zijn 3D print platform is uniek in zijn mogelijkheid om 340 miljoen 
voxels per seconde te adresseren waardoor een snelheidswinst met 
factor 10 ontstaat tegenover andere technologieën.

Superieure & 
consistente kwaliteit

Print met 
baanbrekende snelheden

Laagste 
kost-per-stuk

✔ Produceer functionele parts met optimale 
mechanische eigenschappen

✔ Geavanceerde kwaliteitsbewaking tijdens 
het printproces

✔ Krijg toegang tot nieuwe innovatieve 
materialen dankzij het open platvorm

✔ Print continue en tot 10x sneller dan de 
concurrent

✔ Stroomlijn uw workflow dankzij 
autmatische materiaalvoorbereiding en 
post-procession station

✔ Laagste kost dankzij deze competitieve 
technologie in vgl.met FDM en SLS

✔ Plan productietijden nauwkeuriger en 
vergroot zo de operationele efficientie

✔ Gebruik kost-efficiënte materialen met de 
grootste herbruikbaarheidsfactor

Zoals andere 3D printing procedés gaat HP Multi Jet 3D technologie 
laag per laag een voorwerp opbouwen. De figuur hierboven geeft meer 
inzicht in dit proces.

De HP Multi Jet Fusion 3D printer legt eerst een laag materiaal (PA12) 
in poedervorm, vervolgens brengt de HP Thermal Inkjet printkop een 
laag “fusing agent” aan, hier zal het materiaal nadien verhard worden 

Maak kennis met de HP Voxel

*Print tot 10x sneller met HP Jet Fusion 3200, 4200 of 4210

en tegelijk ook een “detailing agent” waar het materiaal dat niet verhard 
mag worden.  In de volgende stap gaat een lamp het ‘fusing’ procedé 
inwerking zetten: het oppervlak met Fusing agent wordt ‘gefused’ of 
maw. versmolten, het oppervlak met detailling agent niet. 

Vervolgens wordt dit herhaald tot een volledig voorwerp geprint is. 
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De vloeistof die ervoor zorgt dat 
het materiaal uithardt. Uniek is 

hier dat je, dankzij HP’s ervaring 
in inkjet printing, voxel per 

voxel de eigenschappen kan 
manipuleren.

De vloeistof die ervoor zorgt dat 
het materiaal niet uithardt. Deze 
vloeistof maakt zeer accurate en 

fijne detailering mogelijk.

Nieuwe technologie, 
nieuwe terminologie!

Fusing agent

Detailing agent

Een voxel is het 3-dimensioneel 
equivalent van een pixel. De 
standaard eenheid voor 2D 

digitaal printen.

Voxel

Materiaal: PA12
De HP  3D High Re-usable PA12 is een sterke, multifunctionele 
thermoplast geschikt voor functionele prototypes en  afgewerkte 
producten. 

Samen met gecertifieerde partners wordt er ingezet op de ontwikkeling 
van nieuwe innovatieve materialen en toepassingen. Dit zal resulteren 
in verminderde productiekosten en een snellere acceptatie van 3D 
printing in de industrie.  Enkele partners zijn met name Arkema, BASF, 
Evonik en Lehmann&Vos.

Software

Ook op vlak van software werden meerdere allianties met leidinggevende 
bedrijven aan gegaan. Partners als Autodesk, Siemens, Materialise en 
anderen werken samen aan de verrijking van de klassieke STL taal 
naar de meer geavanceerde 3MF als standaard voor de toekomst.

Hierdoor zal HP Jet Fusion de eerste printers op de markt brengen 
dewelke deze taal zullen gebruiken.
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Bouwvolume 190 x 332 x 248 mm 190 x 254 x 248 mm

Kleur 580: full-color ( 8-agent)
540: wit en zwart (4-agent)

380: full-color ( 8-agent)
340: wit en zwart (4-agent)

Layer dikte 0.08 mm

Software HP sMartstream 3d Builder, HP smartstream 3D commant center

File formats 3MF,stl,oBJ,VrMl v.2

3D printing: HP Jet fusion

HP Jet Fusion 300/500
HP breidt zijn gamma 3D printers uit met vier nieuwe compacte printers. 
Produceer complexe functionele onderdelen in full-color, zwart of wit 
met voxelcontrole in een fractie van de tijd. 

Produceer briljante functionele onderdelen 
in full-color

Een volledig geïntegreerd, compact ontwerp

Met de HP Jet fusion 580 en 380  is het mogelijk om in full color te 
printen dankzij de 8 agents.  Deze agents kan je vergelijken met de 
inktcartrigdes van uw printer. 

De HP Jet Fusion 580/380 gaat net zoals zijn voorganger laag per 
laag een voorwerp opbouwen, gebruik makend van Fusing agent en 
Detailling agent. De 580 en 380 zal vervolgens ook kleur kunnen 
aanbrengen op dit moment. In de volgende stap gaat een lamp het 
‘fusing’ procedé inwerking zetten: het oppervlak met Fusing agent 
wordt ‘gefused’ of maw. versmolten, het oppervlak met detailling agent 
niet. 

Deze compacte HP 3D-printers, speciaal voor kleine en 
middelgrote productontwikkelingsteams, ontwerpbureaus, 
universiteiten en bedrijven, werk je schoon en eenvoudig 
met één machine. Het mengen en laden van het materiaal, 
het printen en het terugwinnen van het materiaal zijn 
geïntegreerd in één oplossing. 

HP Jet Fusion
500

HP Jet Fusion
300

NIEUW!

Bekijk de video over 
Hp Jet Fusion 300/500
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“De meest compacte 
HP Jet Fusion 3D printer, 
ontworpen voor eenvoudige 
automatische productie 
in eigen beheer.”

Een volledig geïntegreerd, compact ontwerp

Workflow HP Jet Fusion 300/500

3

Reinventing 3D printing
 HP Jet Fusion 580/380 Color and 540/340 3D Printers 

Prepare designs:
Open your 3D models and check for errors 
with the easy-to-use HP SmartStream 3D 
Build Manager.

Automated material mixing and loading:
The printer automatically mixes fresh and reusable material and loads it into 
the print area. Agents are automatically loaded into the print area as well.

1 2

4 5

6

Add supplies:
Insert 3D materials and agent cartridges 
into the printer as needed.

3Send to print:
Pack your models in the 3D Build Manager 
and press “Send to print” to submit your job 
to the printer.

Print with voxel-level control:
Press “Start” to begin printing with fine 
detail and high dimensional accuracy, 
thanks to HP’s Multi-Agent printing process.

Automated material extraction and 
reclamation:
After printing is finished, the printer automatically 
extracts and reclaims unfused material for future 
builds. You can use up to 80% reusable material in 
builds while maintaining consistent performance.*

Job done:
You receive an alert when 
your parts are ready and 
the reclamation process 
is complete.

HP Solutions Services – 
with you at every step: 
Accelerate your design 
cycle with immediate 
access to support, 
affordable solution 
services, and 
comprehensive training.

Retrieve parts: 
Simply open the printer and 
retrieve your parts for final 
cleaning and post processing.

7

8 9 10

Agents

EnergyFused   

Material

Select job:
Choose your print job at 
the printer. 

Material
Agents

Fusing
Detailing Color 

agents

Material 
mixing

Fresh material Agents

Reusable material 

* HP Jet Fusion 3D printing solutions using HP 3D High Reusability CB PA 12 provide 80% post-production surplus powder reusability, producing functional parts batch after batch.

Reinventing 3D printing
HP Jet Fusion 580/380 Color and 540/340 3D Printers
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Snelheid 4500 cm³/u

Bouwvolume 406 x 305 x 406 mm

Layer dikte 0.08 mm

Software HP sMartstream 3d Builder, HP smartstream 3D commant center

File formats 3MF,stl

HP Jet Fusion 3D Production 4200/4210
Hewlett Packard heeft het tijdperk van Digital manufacturing ingezet 
met deze serie van productieve Jet Fusion printers.  Met de HP JF 
4200 wordt voornamelijk gericht op bedrijven dewelke zelf aan de 
slag willen met het produceren van grote oplages prototypes en/of 
functionele stukken.

De HP JF  4210 is door zijn ultra grote poedercapaciteit en laagste 
‘cost per part’ dan weer de oplossing voor bedrijven die 24/7 willen 
produceren.  Hiermee wordt groot volume 3D productie voor het eerst 
haalbaar in de vergelijking met de traditionele productiemethodes.

3D printing: HP Jet fusion

ga naar 
de officiële 
webpagina van 
HP Jet Fusion 3D

Hoge productie, lage kosten 

Door een uitgekiende workflow waarbij de voorbereiding, de 
productie én de nabewerking in grote mate werd geautomatiseerd 
is de kennisdrempel beperkt evenals de impact op uw huidig 
productieproces.  De hoge mate van recycleerbaarheid van de 
gebruikte diverse poeders draagt in hoge mate bij tot het economisch 
voordeel van de HP Jet Fusion technologie.

Consistente kwaliteit

Produceer extreem gedetailleerde en maatvaste stukken dewelke 
een oplossing kunnen bieden op vlak van complexiteit, gewicht, 
assemblage, prijs of snelheid van ontwikkeling.  Creëer nieuwe 
ontwerpen dankzij de Jet Fusion technologie met behulp van diverse 
software oplossingen en creativiteit en beschik over je ontwerp met 
optimale mechanische eigenschappen in een etmaal.
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HP Jet Fusion 3D 4200/3200 Printing: an end-to-end solution3 Reinventing 3D Printing

Prepare your design   
for printing:
Open your 3D model and 
check for errors with an 
easy-to-use HP software. 

1
3 5

1. Based on a dimensional accuracy of ±0.2mm /0,008 inches, measured after sand-blasting. See hp.com/go/3Dmaterials for more info on materials specifications.
2.  Fast Cooling is enabled by HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling, available in 2017. HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling accelerates parts cooling time versus recommended manufacturer time of SLS printer solutions from  
 $100,000 USD to $300,000 USD, as tested in April 2016.  FDM not applicable.  Continuous printing requires an additional HP Jet Fusion 3D Build Unit (standard printer configuration includes one HP Jet Fusion 3D Build Unit).
 Based on internal testing and simulation, HP Jet Fusion 3D printing solution average printing time is up to 10x faster than DM & SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,000 USD on market as of April 2016. Testing variables: Part Quantity -1 full  
 bucket of parts from HP Jet Fusion 3D at 20% of packing density vs same number of parts on above-mentioned competitive devices; Part size: 30g; Layer thickness: 0.1mm/0.004 inches.

3.  HP Jet Fusion 3D print solution with HP High Reusability PA12 has the highest post-production surplus powder reusability with 80% reusability vs any other powder based 3D printing technology using  PA12 material. Stable performance with only 20%  
 powder refresh rate.
4. Based on internal testing and simulation, HP Jet Fusion 3D average printing cost per part is half the cost of comparable FDM and SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,00 USD on market as of April 2016 Cost analysis based on: standard solution configuration  
 price, supplies price and maintenance costs recommended by manufacturer. Cost criteria: printing 1-2 buckets per day/5 days per week over 1 year of 30-gram parts at 10% packing density using the powder reusability ratio recommended by manufacturer.

Add Materials:
Insert the pre-packed HP 3D Materials 
cartridges into the HP Jet Fusion 3D 
Processing Station. 

2 Pack models and 
send to printer: 
Place multiple 
models in build 
platform and submit 
job to printer. 

Remove the HP Jet 
Fusion 3D Build Unit 
from the Processing 
Station…

6 ...Slot the Build Unit  
 into the Printer 7 Printing with voxel level control:

Just press Start to get extreme dimensional accuracy and fine 
detail,4 thanks to HP’s unique Multi-Agent printing process.

Fusing 
Agent Detailing 

Agent

Energy

Fused   

Material

10 Cleaner extraction:7 
Eliminate the need for an 
additional room for parts removal 
with enclosed unpacking and 
material collection system.

11Industry-leading 
materials reusability:
Minimal powder wastage.   
Get consistent performance 
with only 20% refresh rates.8

12 Breakthrough 
productivity:
Produce parts up to 10 
times faster1 at half the 
cost.2

13 Job done:
As soon as the parts are 
ready, you receive an alert.

14 HP Services: 
Rely on HP’s world-class 
Technical Services and 
Support to maximise 
uptime and productivity.

8 Streamlined workflow: 
The Build Unit is removed from the Printer—which is now ready
for the next build—and slotted back into the Processing Station.

4 Automated mixing:
A cleaner loading and mixing experience because the 
Processing Station is enclosed and automated. Materials 
are loaded into the HP Jet Fusion 3D Build Unit.

9 Produce more parts per day with              
HP Jet Fusion 3D Processing Station:
With continuous printing and fast 
cooling.3 Once cooled, parts are ready for 
post processing.

Enabled by HP Jet Fusion 3D Processing Station
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HP Jet Fusion 3D 4200/3200 Printing: an end-to-end solution
Reinventing 3D Printing

Prepare your design   
for printing:
Open your 3D model and 
check for errors with an 
easy-to-use HP software. 

1
3 5

1. Based on a dimensional accuracy of ±0.2mm /0,008 inches, measured after sand-blasting. See hp.com/go/3Dmaterials for more info on materials specifications.
2.  Fast Cooling is enabled by HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling, available in 2017. HP Jet Fusion 3D Processing Station with Fast Cooling accelerates parts cooling time versus recommended manufacturer time of SLS printer solutions from  
 $100,000 USD to $300,000 USD, as tested in April 2016.  FDM not applicable.  Continuous printing requires an additional HP Jet Fusion 3D Build Unit (standard printer configuration includes one HP Jet Fusion 3D Build Unit).
 Based on internal testing and simulation, HP Jet Fusion 3D printing solution average printing time is up to 10x faster than DM & SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,000 USD on market as of April 2016. Testing variables: Part Quantity -1 full  
 bucket of parts from HP Jet Fusion 3D at 20% of packing density vs same number of parts on above-mentioned competitive devices; Part size: 30g; Layer thickness: 0.1mm/0.004 inches.

3.  HP Jet Fusion 3D print solution with HP High Reusability PA12 has the highest post-production surplus powder reusability with 80% reusability vs any other powder based 3D printing technology using  PA12 material. Stable performance with only 20%  
 powder refresh rate.
4. Based on internal testing and simulation, HP Jet Fusion 3D average printing cost per part is half the cost of comparable FDM and SLS printer solutions from $100,000 USD to $300,00 USD on market as of April 2016 Cost analysis based on: standard solution configuration  
 price, supplies price and maintenance costs recommended by manufacturer. Cost criteria: printing 1-2 buckets per day/5 days per week over 1 year of 30-gram parts at 10% packing density using the powder reusability ratio recommended by manufacturer.

Add Materials:
Insert the pre-packed HP 3D Materials 
cartridges into the HP Jet Fusion 3D 
Processing Station. 

2 Pack models and 
send to printer: 
Place multiple 
models in build 
platform and submit 
job to printer. 

Remove the HP Jet 
Fusion 3D Build Unit 
from the Processing 
Station…

6 ...Slot the Build Unit  
 into the Printer 7 Printing with voxel level control:

Just press Start to get extreme dimensional accuracy and fine 
detail,4 thanks to HP’s unique Multi-Agent printing process.

Fusing 
Agent Detailing 

Agent

Energy

Fused   

Material

10 Cleaner extraction:7 
Eliminate the need for an 
additional room for parts removal 
with enclosed unpacking and 
material collection system.

11Industry-leading 
materials reusability:
Minimal powder wastage.   
Get consistent performance 
with only 20% refresh rates.8

12 Breakthrough 
productivity:
Produce parts up to 10 
times faster1 at half the 
cost.2

13 Job done:
As soon as the parts are 
ready, you receive an alert.

14 HP Services: 
Rely on HP’s world-class 
Technical Services and 
Support to maximise 
uptime and productivity.

8 Streamlined workflow: 
The Build Unit is removed from the Printer—which is now ready
for the next build—and slotted back into the Processing Station.

4 Automated mixing:
A cleaner loading and mixing experience because the 
Processing Station is enclosed and automated. Materials 
are loaded into the HP Jet Fusion 3D Build Unit.

9 Produce more parts per day with              
HP Jet Fusion 3D Processing Station:
With continuous printing and fast 
cooling.3 Once cooled, parts are ready for 
post processing.

Enabled by HP Jet Fusion 3D Processing Station
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Materials performance summary

Multi Jet Fusion Materials Portfolio selection guide

Mechanical properties

• Excellent

• Good

• Fair

• Not Recommended

• On testing process

Measurement HP 3D HR 
PA1218

HP 3D HR 
PA12 GB19

HP 3D HR 
PA1120

VESTOSINT© 

3D Z2773 
PA 12

Tensile strength, max load17, XY 48 MPa/6960 psi 30 MPa/4350 psi 50 MPa/7250 psi 48 MPa/6960 psi

Tensile modulus17, XY 1700 MPa/247 ksi 2800 MPa/406 ksi 1800 MPa/261 ksi  1700 MPa/247 ksi

Elongation at break17, XY 20% 6.5% 50% 20%

Izod impact notched 
(@ 3.2 mm, 23 ºC), XYZ 3.5 kJ/m2 2.7 kJ/m2 6 kJ/m2 -

Heat deflection temperature 
(@ 0.45 MPa, 66 psi) - Z 175 ºC/347 ºF 173 ºC/344 ºF 183 ºC/361 ºF -

Heat deflection temperature 
(@ 1.82 MPa, 264 psi) - Z 106 ºC/223 ºF 121 ºC/250 ºF 50 ºC/122 ºF -

Refresh ratio for stable 
performance 20% 30% 30% 50%

Applications examples

Usages and Properties HP 3D HR 
PA12

HP 3D HR 
PA12 GB

HP 3D HR 
PA11

VESTOSINT© 
3D Z2773 

PA 12

Visual aids & 
presentation models • • • •
Functional prototyping • • • •
End-use parts • • • •
Dimensional stability • • • •
Functional rigid part 
(higher stiffness) • • • •
Flexible part (higher 
elongation at break) • • • •
Impact • • • •
HDT (heat deflection 
tempeature) • • • •
Medical bio-compatible 
(USP Class I-VI and US FDA 
guidance for Inact Skin 
Surface Devices)

• • • •

Look and feel • • • •
Refresh ratio for stable 
performance/TCO • • • •
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DWS Systems
DWS Systems ontwikkelt High-end 3D printers voor enkele specifieke 
marktsegmenten: Industrial Design, Juweel- en de dentale sector. De 
keywoorden voor succes volgens DWS zijn kwaliteit en innovatie en 
dit merk je. 

Niet alleen kiezen ze voor high-end componenten en innovatieve 
technologieën zoals de BlueEdge® Laser, maar ontwerpen ook 
met een grote focus voor het gebruiksgemak. Het uitgebreide 
productportfolio, eigen software en meer dan 40 resin materialen zijn 
hier het bewijs van. DWS biedt harsen aan met specifaties gelijkend 
op ABS & polypropyleen, rubber, transparante materialen maar 
ook hittebestendige keramiek en zelfs high-definitie Wax speciaal 
ontwikkeld voor de verloren was techniek. Een nieuwe hars geschikt 
voor het printen van matrijzen geeft extra mogelijkheden.  

De DWS XFAB 2000 is een revolutionaire 3D printer die de professionele 
SLA-technologie (stereolithografie) bereikbaar maakt voor iedereen. 

Dankzij zijn uitmuntende eigenschappen en zijn aantrekkelijke prijs, is 
deze printer het ideale startersmodel. 

DWS XFAB 2000

Bouw volume Ø180 x180mm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge®

Software Fictor® XFaB edition, Nauta® XFaB edition

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, 
.lwo, .x

Materialen 12 verschillende XFaB resins

3D printing: DWS stereolithografie

NIEUW!
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Bekijk de video over 
Dws XFaB

De DWS XFAB 2500 is een revolutionaire 3D printer die de professionele 
SLA-technologie (stereolithografie) bereikbaar maakt voor iedereen.

De software van de XFAB 2500 maakt het mogelijk om de laag diktes 
instellen. Dit maakt deze XFAB ideaal voor prototyping of educatieve 
doeleinden. Daarbij heeft deze printer een  garantie van 2 jaar.

DWS XFAB 2500

Bouw volume Ø180 x180mm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge®

Software Fictor® XFaB edition, Nauta® XFaB edition

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, 
.lwo, .x

Materialen 12 verschillende XFaB resins

XFAB materialen

Invicta 915
aBs-like
wit

High impact resistant
functionele prototypes 
casings, snap-fit 
parts en assembly 
applicaties

Invicta 917
aBs-like 
anthraciet grijs

High impact resistant
functionele prototypes 
casings, snap-fit 
parts en assembly 
applicaties

Invicta 977
Polypropyleen-like
licht geel

Voor snap-fit 
prototypes van 
mechanische 
components, lab 
equipment en casings

Precisa 779
rigide 
opaak grijs

Voor prototypes, 
speelgoed, modellen 
met hoge detaillering, 
marketing samples en 
siliconen mallen

DS3000

Vitra 413

chirurgische guides
transparant

chirurgische guides 
klasse 1 voor de 
dentale sector.

standaard acrylic 
amber 

general applications

Therma 294

Vitra 430

Nanoceramisch, 
licht blauw

orthodontische 
bogen voor thermisch 
gevormde aligners

transparent

Voor transparante 
prototypes, liquid 
flow visualisatie en 
verlichting

Therma 289
Nanoceramisch, 
licht groen 

Voor warmte-
bestendigheid tests 
en high definition 
modellen voor 
gevulkaniseerd rubber

Flexa 692
rubber-like
Zwart

Voor prototypes 
van handgrepen, 
ergonomische 
testen, functionele 
onderdelen, schoeisel, 
draagbare apparaten.

Flexa 693
rubber-like 
transparent 

Voor prototypes 
van handgrepen, 
ergonomische 
testen, functionele 
onderdelen, 
draagbare apparaten

Fusia 444
wax-like. 

Voor verloren-was 
techniek

DWS Systems heeft 12 resins ontworpen voor de XFAB 2000 & XFAB 2500 zodat u uw ontwerp zo realistisch mogelijk kan printen. Rubber, 
ABS, polypropyleen en zelfs keramiek is geen probleem om na te bootsen met deze resins. 
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De XFAB 3500 SD is de meest geavanceerde versie van de populaire 
XFAB reeks.  Zijn precisie, kwaliteit en bouwvolume zijn werkelijk 
revolutionair in zijn prijsklasse.  De 3500 SD is het geschikte toestel 
voorde  R&D afdeling, professionele labo’s en bedrijven waarvoor 
prototyping aan hoge kwaliteit en snelheid belangrijk is.

De XFAB 3500 SD wordt standaard geleverd met Nauta software 
waarmee je eigen parameter kan aanmaken of wijzigen en werkt met 
de professionele harsen van DWS. De ingebouwde computer met 
touchscreen bediening maakt dit toestel tot de State of Art oplossing 
voor vele behoeftes.

DWS XFAB3500 SD

Digital Wax materialen
DWS Systems biedt meer dan 17 verschillende soorten resins aan 
zodat u uw ontwerp zo realistisch mogelijk kan printen. Hieronder vindt 
u de resins speciaal voor de Industrial Design Serie. 

Materialen voor direct casting
FUSIA Series

Transparante materialen
VITRA Series

Materialen voor precisie & detail
PRECISA Series

Materialen voor functionele prototypes
INVICTA Series

Flexibele materialen
FLEXA Series

Materialen resistent tegen hoge 
temperaturen - THERMA Series

Nanoceramisch, Ideaal voor warmte-
bestendigheid tests en high definition 
modellen voor gevulkaniseerd rubber.

Deze serie is ontwikkeld voor het printen 
van zeer accurate en gedetailleerde opper-
vlakken.

Rubber-like, deze serie bestaat uit flexibele 
materialen, ideaal voor functionele 
prototypes.

INVICTA serie is ontwikkeld voor de productie 
van functionele prototypes. Deze bevat o.a. 
materialen die de eigenschappen nabootsen 
van ABS en polypropyleen.

Wax-like, speciaal ontwikkeld voor de verloren 
was techniek. Met een hoge accuraatheid en 
lage krimp is deze serie ideaal voor zowel 
juweelontwerp, industriele matrijzen en de 
dentale sector.

Deze serie is ontwikkeld productie waar 
transparantie noodzakelijk is.

Bouw volume 140 x 140 x 180 cm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge®

Software Fictor® XFaB edition, Nauta® XFaB edition

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, 
.obj, .lwo, .x

Materialen Professioneel Digital wax gamma

3D printing: DWS stereolithografie

NIEUW!
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DWS XCELL, All-in One printer
Met de lancering van de XCELL Printer in 2018 zet DWS een belangrijke 
stap naar automatisering van het productieproces.  Zijn precisie 
en materialen heeft hij van de Pro-reeks, maar de XCELL gaat nog 
een stapje verder.  Eens uw ontwerp geprint is zal de XCELL op een 
volautomatische manier de stukken wassen en verder uitharden, een 
proces dat eigen is aan SLA technologie.

Bekijk de video over 
Dws Xcell

Bouw volume 200 x 150 x 200 mm

Layer dikte 10-100µ 

Materialen XPoD gamma

Materialen
DWS XCELL gebruikt XPOD. Dit zijn cartridges met een geavanceerd 
systeem dat verspilling tegengaat.

De XPOD zal na het printen het ongebruikte materiaal opnieuw 
opnemen en hergebruiken. Dit zorgt ervoor dat je netjes en sneller 
kan werken.

DWS XPRO S is met een bouw volume van 300 x 300 x 300 mm 
de ideale 3D-printer voor bedrijven die grote object wil printen 
maar een beperkter budget ter beschikking hebben. Dankzij 
professionele stereolithografie technologie print de XPRO S snel 
en met veel detail de meest complexe ontwerpen.  De XPRO S is 
de ideale oplossing voor het printen van matrijzen.

Bekijk de video over 
Dws XPro 

Materialen
Met de XPRO S kan u printen met het professioneel Digital Wax 
gamma, bestaande uit meer dan 17 materialen. 

Bouw volume 300 x 300 x 300 mm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge®

Software Fictor®, Nauta®

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, 
.obj, .lwo, .x

Materialen Professioneel Digital wax gamma

DWS XPRO S

NIEUW!

NIEUW!
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3D printing: DWS stereolithografie

020X
029X

Bouw volume 130x130x90mm 150x150x200mm 300x300x300mm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge® laser

Software Fictor®, Nauta®

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, .lwo, .x

Materialen Professioneel Digital wax gamma

DWS 020X DWS 030XDWS 029X

030X

De DWS Digital Wax serie is de high-end oplossing speciaal ontworpen 
voor de hoogste standaarden binnen de industriële sector waar 
prototypes en Direct Digital Manufacturing nodig zijn. De Digital Wax 
serie bestaat uit drie printers, waar het printoppervlak het grootste 
verschil maakt. 

Streef naar de hoogste kwaliteit en precisie met een aanzienlijke 
snelheid dankzij een snelle en accurate lasers. 

Dws Digital wax Industrial Design Serie
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Bouw volume 130x130x90mm 150x150x200mm 300x300x300mm

Layer dikte 10-100µ 

Laser bron solid state Bluedge® laser

Software Fictor®, Nauta®

File formats .stl, .slc, .nauta, .fictor, .mkr, .3dm, .3ds, .ply, .obj, .lwo, .x

Materialen Professioneel Digital wax gamma

Beschikbare object afmetingen (x,y,z)

XFAB 3500 HD 140 x 140 x 180 mm

009J 50 x 37 x 100 mm

028J & 028JE 65 x 65 x 90 mm

028J Plus 90 x 90 x 90 mm

029 J 110 x 110 x 100 mm

029J Plus 150 x 150 x 100 mm

030J 300 x 300 x 300 mm

Beschikbare object afmetingen (x,y,z)

DFAB/LFAB 47 x 18 x 40 mm

XFAB 2500 PD  Ø180 x180mm

XFAB 3500 PD 140 x 140 x 180 mm

009D 50 x 37 x 100 mm

020D 130 x 130 x 90 mm

028D 90 x 90 x 90 mm

029D 150 x 150 x 100 mm

030J 300 x 300 x 300 mm

Bekijk de video over 
Dws Jewelry

De Digitalwax Jewelry serie werkt met de stereolithografie technologie 
en is speciaal ontworpen voor juweelontwerp waar hoge precisie en 
detaillering een vereiste is. 

De Digitalwax Dental Serie werkt met de stereolithografie technologie en is speciaal ontworpen voor de 
dentale sector waar de 3D modellen aan medische normen moeten voldoen.

Dws Digital wax Jewelry Serie

Dws Digital wax Dental Serie

Materialen
De Jewelry serie bevat verschillende 
Wax-like resins, resins voor rubber 
mallen en de gepatenteerde ‘digital 
stone’ Irix® in 5 vershillende kleuren. 

Materialen
De Dental lab serie bevat verschillende 
resins voor direct casting, transparante resins 
voor chirurgische boormallen en medische 
visualisatie. 

Daarbij beschikt de Dental serie ook over 
Temporis®, het materiaal voor tijdelijke kronen 
en brugwerk en een soft-tissue resin voor 
realistische modellen.  

Bekijk de video over 
Dws Dental 
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Roland freesmachines
De freestechnologie of de zogenaamde Subtractieve Manu-
facturing wordt reeds eeuwen ingezet voor de vormgeving van 
harde materialen. Tot voor kort hoorde deze technologie thuis in 
een atelier omgeving maar met de nieuwste modellen van Roland 
kan u nu ook terecht in een kantooromgeving. Daarbij zijn de 
Roland freesmachines allen compatibel met STL-bestanden, wat 
deze machines ideaal zijn voor 3D manufacturing. 
 
De voordelen hiervan zijn dat u diverse niet-gebonden materialen 
kan frezen waaronder chemisch hout, acryl, en modelleer was. 
Daarbij zal uw prototype veel dichter het finale ontwerp benaderen 
doordat uw vanaf begin moet rekening houden met achtersneden.

De SRM-20 is een budgetvriendelijke desktop-freesmachine ideaal 
voor prototypes voor o.a. mechanische controles en pasvorm 
verificaties. 

De SRM-20 staat garant voor een zeer hoge precisie en is een 
perfecte aanvulling op 3D printing. Bereik met dit basis model de 
mooiste resultaten, mits manuele handelingen zoals het omdraaien 
van je model of verwisselen van tool. 

Roland SRM-20

Bereik X-,Y- en Z-as 203,2 x 152,4 x 60,5 mm (x,y,z)

Softwareresolutie 0,01 mm/stap (rMl-1), 0,001 mm/stap 
(Nc-code)

Interface usB

Materialen
Kunststoffen zoals chemisch hout en 
modelleerwas, substraten voor
machinale bewerking

Bekijk de video over 
roland srM-20

frezen: roland
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Roland MDX-40

Roland MDX-50

De MDX-40 is een desktop-freesmachine waarmee u 
waarheidsgetrouwe modellen, functionele proto-types en gietvormen 
maakt. Het toestel heeft een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding en 
is compatibel met een ruime waaier aan kunststoffen zoals ABS, POM, 
polyurethaan, modelleerwas, hout, gips en acryl.

Deze freesmachine ondersteunt NC- en G-code en met de optionele 
4de as kan je uw materiaal langs alle kanten uitfrezen.

De MDX-50 is een desktop-freesmachines en een ideale stand-alone 
modelleeroplossing voor de productie van kleine hoeveelheden, 
prototypes en eindstalen. 

Het indrukwekkend aantal geautomatiseerde eigenschappen zoals de 
automatische gereed-schapswisselaar (ATC), de optionele roterende 
4de as, de grotere werkzone en hogere snelheden beperken de 
bedrijfstijd en vereenvoudigen de productie. 

Bereik X-,Y- en Z-as 230,5 x 305 x 105  mm (x,y,z)

Softwareresolutie 0,01 mm/stap (rMl-1), 0,001 mm/stap 
(Nc-code)

Interface usB

Materialen
aBs, PoM, polyurethaan, hars (model-
leerwas, piepschuim), (chemisch en 
natuurlijk) hout, gips en acryl

Technologie Freesmachine

Bereik X-,Y- en Z-as 400 x 305 x 135 mm (x,y,z)

Softwareresolutie 0,01 mm/stap (rMl-1), 0,001 mm/stap 
(Nc-code)

Interface usB

Materialen
aBs, PoM, polyurethaan, hars (model-
leerwas, piepschuim), (chemisch en 
natuurlijk) hout, gips en acryl

ga naar 
de officiële webpagina 
van roland MDX-40

ga naar 
de officiële webpagina 
van roland MDX-50
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Bekijk de video over 
roland MDX-540

frezen: roland

Gebruik de MDX-540 om op een snelle en uiterst nauwkeurige manier 
functionele prototypes en industriële modellen te produceren. U 
gebruikt hiervoor het materiaal van uw keuze. Veelgebruikte materialen 
zijn: ABS, POM en polyurethaan. Met de MDX-540 kunt u bovendien 
in aluminium en koper frezen. Naast prototypes, kunt u met de 
freestoestellen ook kleine series onderdelen, gietvormen en mallen 
maken.

Roland MDX-540

Bereik X-,Y- en Z-as 500 x 400 x 155 mm (x,y,z)

Softwareresolutie 0,01 mm/stap (rMl-1), 0,001 mm/stap 
(Nc-code)

Interface usB

Materialen
aBs, PoM, polyurethaan, hars (model-
leerwas, piepschuim), (chemisch en natu-
urlijk) hout, gips, acryl, metaal en koper.
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HP Pagewide XL

Zoals de naam reeds suggereert, bevat de HP PageWide 
XL een vaste printkop van 101,6 cm die de gehele 
printbreedte overbrugt. De hele pagina wordt in één keer 
afgedrukt, wat zorgt voor erg hoge afdruksnelheden tot 
zelfs 900m²/u.

De printkop bestaat uit acht identieke HP 841 PageWide 
XL-printkopmodules. HP 841 PageWide XL-printkoppen 
zijn betrouwbaar en duurzaam in gebruik. Afdrukkwaliteit 
en -consistentie wordt geleverd door een gesloten 
cirkelsysteem in het servicestation.

Naast Digital manufacturing, kan u ook bij ons terecht als u op zoek 
bent naar een grootformaat printer. Printers op waterbasis worden 
alom gebruikt voor het ‘plotten’ van technische ontwerpen en digitaal 
drukwerk op groot formaat. 

Wij bieden u een portfolio van productieve printoplossingen aan die 
klaar zijn met het heden en voor de toekomst kiezen.

Meer informatie over deze revolutionaire printtechnologie 
vind u alvast op onze website formid.eu. 

“Deze technologie biedt u 
baanbrekende printsnelheden en zeer 
lage kosten voor al uw printwerk, zowel 
monochroom als in kleur!”

groot formaat printen
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formid bvba
Frankrijkstraat 5 
9140 temse
België

Info & bestellingen +32(0)3 877 00 68
Technisch Support +32(0)3 871 92 92
Email info@formid.eu

After sales support 
“Print in Peace” en verzeker je investering door gebruik te maken van onze service 
producten zoals garantieverlenging, cost per copy contracten, onderhoudsformules 
of doe beroep op ons uitgebreid service team.

Bestellingen
Al uw bestellingen kunnen per email of telefonisch op het nummer 03 877 00 68 
worden doorgegeven. Alle artikels op voorraad die voor 17.00u worden besteld zijn, 
worden de volgende dag geleverd!

Showroom
Een groot aantal van de voorgestelde apparatuur staan opgesteld in onze 
showroom. U bent van harte welkom om de bediening en het eindresultaat met uw 
eigen bestanden te testen en te beoordelen. 


