
 

 چاپ سه بعدی دوچرخه از فیبر کربن

تک قطعه مدل  نخستینتولید منظور به دوچرخه  کننده دیتول فروشگاه یک اعالم کرده است که بای جدیدا شرکت 

 تولید خط کیبرای ایجاد  و یبعد سه چاپفریم دوچرخه ساخته شده از فیبرو کربن و با استفاده از تکنولوژی ای 

 .همکاری کرده است ،eBikesبه نام  دیجد

 

  AREVOکربن توسط شرکت تولید دوچرخه چاپ سه بعدی شده از فیبر

که به طور  می باشدقاب دوچرخه  کی، شامل ساخت Emery ONE eBike دوچرخه جدید چاپ سه بعدی 

دوچرخه با عملکرد  ساخت در دیجد اریمع کی وشده است  تولید پرینت سه بعدی یفرد توسط تکنولوژه ب منحصر

که از تعداد زیادی قطعه ساخته  یفعل یتیکامپوز یها میبا فر سهیدر مقا AREVO فریم. ایجاد کرده استباال 

 بریف استفاده ازساخته شده است. با  شده اند که در نهایت به یکدیگر متصل می شوند، از یک قطعه واحد مستقل

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 
ای در تولید  سابقه یب یو ثبات ساختار یکپارچگی موفق به فراهم آوردنAREVO پایدار، شرکت  کربن هوشمند

 .دوچرخه شد

کاهش چند روز  تنها بهماه  18دوچرخه را از  فریم کی ییو ساخت نها یطراحمدت زمان ، چاپ سه بعدی  ندیفرآ

 پایین آورد. یقابل توجه را به میزانتوسعه محصول  یها نهیهزداد. این روش هم چنین 

 

مایانگر دستاورد ن نیشوند و ا یم دیتول کالیفرنیا در شرکتاین  ها در حال حاضر در مرکز چند منظوره میفر نیا

 :ها عبارتند از شرفتیپ نیاسازنده طبق گفته شرکت  .می باشددوچرخه  نسازندگا های قابل مالحظه شرفتیپ

  استفاده از مواد ترموپالستیک و با تکنولوژی چاپ  ساخته شده با یتیقطعات کامپوز عمده دیتولامکان

با ویژگی های ساختاری استحکام و دوام بیشتر و قابلیت بازیافت در مقایسه با مواد شکننده و  سه بعدی

 بازیافت ترموست. غیر قابل 

 و بی صدا کیکامال اتومات یدیمدل تول کیکارآمد با  یدست ندیفرآ کی ینیگزیجا. 



 

 شود یدوچرخه م یها برند یبرا شتریاستقالل ب جادیکه باعث ا ات در محلدیدادن تول لیتحو. 

  برای تولید کنندگان دوچرخه امکان ساخت دوچرخه های کامالَ  که طراحیافزایش میزان آزادی در

 "،بروبگیر  ،پرینت سه بعدیکن طراحی" آن را)فرایندی که شرکت  بر اساس تقاضاسفارشی سازی شده 

 .آوردمی نامد. ( را فراهم می  .”DESIGN. PRINT. GO“ یا

با استفاده فناوری تولید  دوچرخه ساخته شده فریم نینخست نیا"گفت:  شرکتاین  موسسمدیر و بدا،  مانته 

 شرکت رای، زمی باشد ساخت افزایشی صنعت درنقطه عطف مهم  کینشان دهنده  کهاست  افزودنی کامپوزیتی

 Emery یبا معرف  براساس تقاضا و به صورت عمده داده است. یتیقطعات کامپوز دیدر حال حاضر وعده تول

ONEوارد مرحله جدیدی شده است یتیدوچرخه کامپوز تولید ، صنعت." 

 جهت طراحی فریم دوچرخه Francoو  AREVO های میبا ت StudioWest مشهور از یصنعت طراحاستفنز  لیب

 .کرد یهمکار  Emery Oneهای

  Sea یدوچرخه سوار دادیدر رو S9 را در غرفه  eBike Emery ONEمدل دوچرخه جدید شرکت ها نیا

Otter Classic   به نمایش گذاشتند. ایفرنیکال سال جاری درآوریل ماه  14الی  11در تاریخ 


