
 ANY 
THING IS 

POSSIBLE

Ny 3D-metod för finare ytor!

3D-utskrivna detaljer är kända för sina lite grövre ytor 
(ett typiskt exempel ser du på höger del i bilden). 
Tidigare har det krävts mycket tid och arbete för att 
få till finare ytor. 

Nu är det slut med det! Vi har investerat i en ny trumlingsmetod 
för att få bort raster och få till ytor som liknar verktygstillverkade 
detaljer. Och det är extra intressant nu när fler vill använda 
additiv tillverkning i serieproduktion. Metoden lämpar sig bäst 
på detaljer som är 100x100x100mm samt på ytterytor som inte 
är för detaljrika. 

Självklart finns vi till hands om du behöver tips eller vill diskutera 
möjligheterna. Och givetvis är du välkommen att höra av dig för 
mer information.

Läs mer >

Nu är det dags för en ny underleveran-
törsmässa i Jönköping. Vi har en mindre 
utställning med SVEAT. Eftersom vi har full 
produktion för våra kunder kan vi själva inte 
vara på plats men kom gärna och kika på 
våra spännande nyheter. 
Välkommen till vår monter 
D05:38 och D05:36, Hall D.

Läs alla nyheter | Avanmäl nyhetsbrev

DM Brons riktar sig till nya kunder med 
ett mindre löpande behov. Ger enkelhet, 
snabbhet och många alternativ för bästa 
möjliga val av material.

Hur vill du ha det?
Vi anpassar oss 
efter ditt behov

DM Silver lämpar sig till företag med ett löpande behov av snabba 
leveranser och som vill ha lägsta möjliga priser, bredd av material 
och en leverantör som utvecklar kvalitet och öppnar upp nya 
möjligheter med friformsteknik och effektiv produktion.

3D production
with brains.

Digital Mechanics AB
Tallmätargatan 1C
721 34 Västerås
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info@digitalmechanics.se
www.digitalmechanics.com 

Hitta till oss (Eniro) » 
CAD-filer och beställningar: 
model@digitalmechanics.se

www.digitalmechanics.com 
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Digital Mechanics är en ledande innovatör inom additiv (3D) produktion. Som vana problemlösare erbjuder vi företag inom 
tillverkningsindustrin tillgång till vår digitala fabrik för snabb produktion av komplexa detaljer i plast och metall. Målet är att de ska 
bli effektivare i sin egen tillverkning. Vi strävar alltid efter långsiktiga kundrelationer för bästa möjliga kvalitet och leveransprecision. 
Vi har en global leveranskapacitet och ambitionen är att bli en världsomspännande leverantör av smart digital produktion.
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