
Rapid Prototypen 
in kunststof en rubber

Reduceer uw time to market!



Snel een tastbaar 
3D model

De mogelijkheden van snelle prototyping technologieën 
bij ERIKS zijn onbeperkt. Uw ideeën, inzichten of  
innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in 
tastbare modellen. Dit helpt u om uw ontwikkelings
proces aanzienlijk te versnellen. 

In combinatie met computeranimatie tools, zoals bijvoorbeeld  
SolidWorks, maakt ERIKS 3D modellen op haar 3D printer. Deze 
zicht- en pasmodellen kunt u volledig analyseren en/of testen. 
Door het inzetten van een printmodel ziet u direct of de vorm 
goed ontwikkeld is of dat er een doorontwikkeling vereist is. Het 
kan u zelfs inspireren om te komen tot nieuwe ideeën!

Het Rapid prototyping team helpt
Een deskundig team van Application Engineers bij ERIKS begeleidt 
uw project zorgvuldig en adviseert welke vormgeving en Rapid 
prototyping traject het beste is voor uw toepassing.
ERIKS ondersteunt u volledig bij: 

   engineering van configuratie, vorm en afwerking
    voorbereiding van de bestanden
    technologie selectie
    advies materiaalkeuze
   productie van test- of 0-serie in rubbercompound in eigen huis 
   uiteindelijke serieproductie



ERIKS kan in maar liefst 8 rubber en/of kunststoffen materialen 3D printen. 
Een mix van materialen in specifieke concentraties en structuren is ook 
mogelijk. Dit evenaart de mechanische eigenschappen en uitstraling van 
uw eindproduct.

Van prototyping 

naar serieproductie
Is uw model uitontwikkeld en akkoord? ERIKS levert ook snel kwalitatief 
hoogwaardige 0-series en testseries in alle denkbare rubber- en kunststof-
materialen.

3D printen 
in rubber en kunststof

Nauwkeurigheid

    Toleranties tot 0,1 mm
    Wanddiktes vanaf 0,6 mm
    Bestendig tegen hoge  

temperaturen
    Complexe geometrie mogelijk

3D printmodel klaar voor 
nabewerking

   voor verfbad
   eenvoudig te boren of te  

verlijmen 
   van chroomlaag te voorzien

De materialen die ERIKS gebruikt 
zijn niet schadelijk voor het milieu en 
voldoen aan de REACH-norm. 

Mechanische eigenschappen

    Simulatie rubber hardheden  
20 t/m 95 Shore en diverse  
elastomeren 

     Simulatie stugheid diverse  
technische kunststoffen

     Vormschakeringen en  
materiaal combinaties

Keuze in eigenschappen

    transparant
   gekleurd
   opake
   flexibel
   stug
    taai 
   glad oppervlak



Overtuigd van de mogelijkheden of meer informatie? Nu snel  
aan de slag! Neem voor een goed advies of aanvraag contact op 
met het ERIKS Rapid prototyping team via T(072) 514 18 77 of 
rapidprototyping@eriks.nl 

Kijk ook op www.eriks.nl/rapid-prototyping

Maak een afspraak

ERIKS bv
Postbus 280
1800 BK Alkmaar
www.eriks.nl


