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Smidig tillgång till högklassiga 3D-utskrifter - nytt strategiskt
samarbete mellan Prodelox och AM Printservice
Prodelox och AM Printservice ser en starkt växande marknad inom professionella 3D-utskrifter över
hela landet, inte minst sedan trycket på lokal produktion accelererar i takt med att kraven på effektiv
och hållbar tillverkning ökar. AM Printservice, en ny servicebyrå specialiserad på industriella 3Dutskrifter, möter nu upp behovet genom att placera ut produktionsenheter runt om i Sverige för att
erbjuda lokal tillverkning med hjälp av en unik online-plattform. Målet är att möjliggöra en snabb,
enkel och transparent orderläggning för kunderna.
Första produktionsenheten, en HP 4210 Multi Jet Fusion, placeras hos produktutvecklingsbyrån
Prodelox i Linköping för att förse regionen med lokala utskrifter i en högeffektiv utskriftsnod.
Prodelox, en fullservicebyrå inom produktutveckling med brett nätverk i regionen, ser ett stort värde
i att kunna tillgodose nuvarande och framtida kunder med både utvecklingsstöd och högklassiga
MJF-utskrifter.

-

Genom att ingå samarbete med AM Printservice kan vi erbjuda våra kunder att följa
processen från skiss till färdig produkt i form av högkvalitativa MJF-utskrifter helt under eget
tak. Dessutom får vi möjlighet att lägga till egen serieproduktion av detaljer och produkter
lämpade för den här tekniken. Som del av samarbetet erbjuder vi också AM Printservice
kunder teknisk support vid behov. Det ökar tryggheten för en bra kundupplevelse, hela
vägen från uppladdad fil till utskriven detalj, säger Anette Therén, marknadschef på
Prodelox.

-

Vi ser många synergier i samarbetet med Prodelox och det ska bli spännande att se hur
marknaden utvecklar sig. Med kombinationen av Prodelox kunnande inom
produktutveckling och vår expertis inom AM ger detta samarbete våra kunder stor nytta
både vid framtagning av prototyper och vid serieproduktion säger Lisa Antonsson, VD på AM
Printservice.

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper kunder att utveckla morgondagens
produkter. Prodelox stöttar kunder i alla led i utvecklingsprocessen – från strategi, rådgivning och
skisser i idé- och konceptstadiet, till design, produktionsunderlag, prototypframtagning och
produktionsanpassning. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas
över hela Norden.
AM Printservice är en nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter med lång erfarenhet inom additiv
tillverkning. Konceptet bygger på en online plattform för att öka lokal tillgänglighet av industriella
3D-utskrifter och främja tillgängligheten av additiv tillverkning.
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