
 

 

 دوچرخه های کوهنوردی سبک وزن  پرینت سه بعدی

 PJبه نام  Philippines-based Rurok Industriesشرکت  انگذاریو بن فیلیپینی کیمهندس مکانیک 

Tolentino  است های جدید با استفاده از طراح یمسابقه کوهستانهای دوچرخه  یبازساز یحال کار بر رودر. 

به  یرو ادهیپ یرهایدر مس یپس از سالها دوچرخه سوار، در تمام کوه ها را دوست دارد یدوچرخه سواروی که 

  .بخشندببهبود  پرینت سه بعدیبا کمک تکنولوژی  راها گرفتند دوچرخه  میدوستانش تصمهمراه 

 سه بعدی پرینتساخت دوچرخه های کوهنوردی سبک وزن با استفاده از تکنولوژی 

Tolentino  :عدی با استفاده از پرینت سه ب میما بتوان دیکه شا میساده بود، فکر کردما  دهیا"اینگونه توضیح داد

هزینه  نیتامما برای سپس انجام مالحظات ما شروع به ساخت دوچرخه کردیم.  پس از .میرا بهتر کن ها دوچرخه

 ."فروختیمرا  مانیتمام دوچرخه هاخود، محصول  نیاولهای 

. در بودها تمام کوهستان  ناسبمای است که دوچرخه   Cordilleraکرد،  تولید میتاین که  یمحصول نیاول

تا بر روی این پروژه نیز تمام وقت داشت زمان خود را به گونه ای مدیریت کرد  شغلیک Tolentino حالی که 

دوچرخه  یبه سرعت شهرت خود را برا ، این دوچرخه Cordilleraپس از ساخت دوچرخه حال نیا باکار کند. 

نهاد پیشرفت این تیم به آن ها ششر کت زیمنس با تماشای پی. کوه به دست آورددر  ایصاف و  نیدر زم یسوار

 .یک استارت آپ برای ساخت رایگان طرح هایشان را داد

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


 

 

 دوچرخه سبک وزن دیتول یبرا های جدید یاز طراح استفاده

تطابق دوچرخه با ترجیحات به منظورسوارکار با هندسه دوچرخه با توانایی مطابقت  دوچرخه کی یبر رو آنها

  Rurok Industries شرکت . کردندشروع به کار  Play & Slay Mode خاص به نام زمیمکان کیبا  یشخص

 .بهره گرفتبرای پرینت سه بعدی  Solid Edge مانند  CADاز نرم افزار هایدوچرخه،  نیتوسعه ا یبرا

Tolentino  :نیا هزینه را به میزان زیادی کاهش دادیم.زمان توسعه و با توسعه دیجیتالی محصوالت، ما "گفت 

شده  یطراح یاز سال ها دانش دوچرخه سواربا استفاده که  Cordillera دوچرخه جادیمتفاوت از ا اریبس ندیفرا

 ".است بود

 کی شروع به کار بر روی Rurok Industries شرکت خوب است،  "یباز" ی، که براKanlaon دیاز تول پس

است. مناسب  Enduro شرکت در مسابقات یکه برا کرد  Halconبه نام متفاوت  پرینت سه بعدی دوچرخه کوه

 .است کوتاه ترین زمان ممکندر  یکوهستان یرهایمس نییباال و پا به  یشامل دوچرخه سوار  Enduro مسابقه



 

 

Tolentino نرم افزار های از گرید کباری CAD یساز نهیساخت تا بهمی را قادر  مشیاو و ت رایاستفاده کرد ز 

بدون کاهش هیچ یک از ویژگی های ساختاری تا  را دوچرخه اعمال کرده و وزن دو چرخه را در ساختار یتوپولوژ

در ورزش  می شود. این در حالی است کهدر وزن  ییصرفه جو سبب ٪50تا  ندیفرآ نیاحد امکان پایین بیاورند. 

 است ادیز اریهر گرم وزن بس

. 

 

مورد آزمایش قرار گرفته که بعداَ در  Rurok Factory Racing Team توسط تیمها  دوچرخه

 .کنند یرقابت م نیپیلیدر سراسر ف  Enduroمسابقات

 https://all3dp.comمنبع: 

 عدی آی دیزاینتهیه و تنظیم مقاله از : خدمات پرینت سه ب

https://all3dp.com/

