
Holsbygruppen
U T V E C K L I N G



Tekniken att 3D-printa något ger stora 
möjligheter. Genom att tillverka formar 
och kärnor direkt i sand, behövs 
varken modeller eller verktyg som  
i vanliga fall kostar både tid och  
pengar. Istället går vi direkt  
ifrån 3D-filen till att printa ut  
en form att gjuta i. 

Varför 3D-printing?

Prototyp
För prototyper eller korta serier kan 
investering i modellutrustning undvikas 
då hela formen och eventuell kärna  
kan 3D-printas. 

Vi erbjuder: Utveckling
Tillsammans med dig som kund  
försöker vi hitta den mest effektiva  
lösningen på ert gjutgods. 
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Holsbygruppens styrka är att vi har kunskap,  
erfarenhet och resurser att erbjuda hela kedjan  
från konstruktion till färdig produkt.  
Genom införandet av 3D-printing i vår grupp står  
vi nu ännu bättre rustade för att anta era utmaningar.

Varför Holsbygruppen?

Förserie
Genom att 3D-printa en form som omger detaljen 
och sedan läggs i vår maskinformning likt en tradi- 
tionell kärna kan även för serier gjutas med kort 
leveranstid och utan investering i modellutrustning.

Serie
Antingen 3D-printade kärnor som 
används för komplexa geometrier eller 
låga volymer ingen modellutrustning tas 
fram utan både form och kärna printas. 

Eftermarknad
Saknas 2D/3D-underlag?  
Inga problem, vi hjälper dig  
att skanna av din detalj och ta 
fram underlag för tillverkning.



3D-scanning
Vi använder oss av 3D-skanning för två olika ändamål
 •  För att bekräfta att en produkt matchar designen, eller 

för att identifiera och kvantifiera eventuella avvikelser.
•  För att återskapa, reverse engineering, en fysisk produkt 

för replikering eller reparation.

Kvalitet
Genom att 3D-skanna detaljen ges snabbt en tydlig 
överblick över geometrin, samt hur den uppfyller de  
ställda kraven. Resultatet redovisas i en separat rapport.

Reverse Engineering
Reverse engineering innebär överföring av ett fysiskt  
objekt till en digital motsvarighet. Vi återskapar såväl  
gamla som nya produkter till ett modernt cad-format,  
som innefattar nya ritningar, 3D-modeller och tillverkning.

Arbetet innebär ofta att omvandla en 3D-skannad STL- 
modell till en STEP/IGES-modell, som vi eller kunden  
sedan kan jobba vidare med och i vissa fall även gjuta 
fram.

Växelnr: 0383-76 36 80
e-post: info@holsbyverken.se

Hemsida: holsbyverken.se

Kvalitets- 
kontroll

3D-printad 
form

Gjutgods

w
w
w
.ro
xx
.s
e 

Tr
yc

k:
 T

ry
ck

se
rv

ie
,  2

01
9

34
15

75


