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Wydruk 3D przymiaru kształtu 
gotowego elementu 
                

oprzyrządowanie produkcyjne

Dane projektu

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

 Redukcja kosztów produkcji przymiaru detalu

Dotychczas przymiary i sprawdziany do gotowych detali były produkowane tradycyjnymi metoda-
mi z metalu lub tworzywa. Średni koszt przymiaru dla jednego detalu wynosił ok. 750 zł. Firmie 
zależało na jak największym obniżeniu kosztów produkcji, dlatego zdecydowała się na wprowa-
dzenie technologii druku 3D. Aktualny koszt wytworzenia przymiaru to zaledwie kilkadziesiąt 
złotych. Zastosowanie drukarki 3D pozwoliło na osiągnięcie 98% oszczędności kosztów produkcji 
przymiaru. 

 Skrócenie czasu wdrożenia rozwiązania na rynek

Czas wdrożenia nowego przyrządu od fazy projektu do wykonania detalu jest bardzo istotny dla 
firm produkcyjnych. Proces zamówienia, zakupu i wyprodukowania przymiaru przez firmy 
zewnętrzne trwał ok. 3-4 tygodni. Technologia druku 3D pozwala otrzymać detal w przeciągu 
jednego dnia. Posiadanie drukarki 3D w firmie umożliwia skrócić czasu oczekiwania na gotowy 
przymiary nawet do ok. 40 minut. 
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Przymiar zostały 
wykonany za pomocą 
technologii druku 3D, 
co pozwoliło obniżyć 
jego koszty produkcji.

Przymiar

Poprawa procesu produkcyjnego

Wydruk 3D

Zastosowanie

Czas

Koszt

Druk 3D Frezowanie

1 dzień

37 zł

do 28 dni

2250 zł

PLAMateriał

3DGence DOUBLE P255Drukarka 3D

Firma

CNH Industrial Polska to firma zajmująca się budową 
kombajnów zbożowych i pras. 

Projekt

Wydrukowanie przymiaru kształtu noska używanego 
w konstrukcji jednostek obrywających głowic do 
kukurydzy po procesie tłoczenia. 

Wydrukowany w 3D sprawdzian dla 
każdego wyprodukowanego detalu 
pozwala na odrzucanie tylko błędnie 
wykonanych pojedynczych detali, a nie 
całych partii produkcyjnych, tak jak 
ma to miejsce w przypadku kontroli 
wyrywkowej. W przypadku wykrycia 
wadliwej sztuki można bardzo szybko 
zareagować. 

 Szybkie wykrycie błędu produkcyjnego

Dotychczas sprawdzanie poprawności gięcia było wykonywane co kilka sztuk przez pracownika 
kontroli jakości. W przypadku wykrycia wadliwej sztuki wiązało się to z koniecznością odrzucenia 
całej wadliwej partii materiału. Wydrukowanie w 3D przymiaru pozwala skrócić czas wykrycia 
niezgodności produkcyjnej.
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Zastosowanie druku 3D pozwala osiągnąć naszej firmie znaczące oszczędności 
zarówno pod względem czasu jak i kosztów poniesionych na przygotowywanie 
przymiarów i sprawdzianów. 

Nawet o 98% możemy zredukować koszty na produkcji pojedynczego elementu, 
dzięki temu bardzo szybko zanotowaliśmy zwrot z inwestycji w drukarkę 3DGence.

Krzysztof Gawinek, Technolog w CNH Industrial Polska

Drukarka 3D pozwala wykonać przymiary 
i sprawdziany w przeciągu 1 dnia.

Wizualizacja modelu przymiaru w oprogramowaniu 
3DGence Slicer 4.0.



3DGence to polski producent drukarek 3D 
specjalizujący się w opracowywaniu nowych 
rozwiązań technologicznych oraz wdrażaniu druku 3D 
w przedsiębiorstwach przemysłowych.
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Weryfikacja geometrii elementu.

Wydrukowany w 3D element 
oprzyrządowania produkcyjnego.


