
 

 

 New Balanceسه بعدی شده شرکت  چاپکفش های 

 چاپ سه بعدیاست به تکنولوژی  یمدت  New Balanceبه نام بوستون در یلباس ورزشیکی از تولیدکنندگان 

 یکتان یها کفش دیتول یخود را برا TripleCell پلت فرم تنها در حال حاضر این گروهاست.  شدهعالقه مند 

که شرکت کند  یم دیتول بالقوه یها یژگیو یعملکرد باال اب هاییکفش  TripleCell . پلتفرمکرده اند یمعرف

New Balance 990 یکفش ها دیدر خط جد Sport یاستفاده منیز از آن  جدیدمحصوالت  خود در کنار 

 .کند

 یداده ها برا از نمایشبهترین   TripleCellپلتفرم": ، گفتNew Balanceشرکت کل  ریپترکا، مد نیکاتر

ر حال د تولید دیجیتالی یتکنولوژ نیا د.می دهارائه  را ریخواص متغ نیب یکپارچهبا انتقال صنعت  نیادر  یطراح

قرار  استفادهمورد متحده  االتیدر ا New Balance در کارخانجات شرکت یاکنون به طور انحصارهم  شرفتیپ

 نولوژیتک به لطف .عرفی می کندم محلی دیو تول یچاپ سه بعد نهیرهبر در زم کیکه ما را به عنوان  گرفته است

 انشکارورز سفارشی سازی برایعملکرد، بلکه در  از نظربود که صنعت را نه تنها  میما قادر خواه پرینت سه بعدی

 " .تغییر دهیمو سرعت 

 %10در مقایسه با مدل های پیشین  New Balanceشرکت  یکتان نیدتریجد ،TripleCellاستفاده از پلتفرم  با

تاثیر به سزایی بر باال بردن عملکرد و افزایش سرعت وزن ورزش، کاهش علم . از لحاظ کاهش وزن داشته است

 یینسبتا باال یها متیباال، ق تیفیک به علت برخورداری از دیجد یکتان یکفشها ورزشکاران خواهد داشت. این

سه بعدی شده می باشد با  چاپ TripleCellپاشنه  کیکه شامل این کمپانی  Sport990  ید. کفش ورزشندار

مدل شرکت  نیا سال جاری سپتامبر 15در  ب،یترت نی. به همبه فروش می رسددالر  185 قیمتی در حدود

 .رساند خواهد دالر به فروش 175 با قیمترا  FuelCell Echo دیگری به نام

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/


 

 

 

 New Balance و  پرینت سه بعدی شرکتهمکاری 

یک شرکت پرینت سه بعدی کمک های گسترده ای در توسعه بسیاری از مواد و فناوری های مورد استفاده در 

 با هدف توسعه فوتوپلیمری به نام 2017ارائه داده است. این دو شرکت از سال  New Balance کفش های

Rebound Resin و ساختارهای شبکه ای  با یکدیگر همکاری کرده اند. این ماده در عین حفظ مقاومت باال

 .قوی، نرمی و کیفیت فنری را به ارمغان می آورد

 در ولیدت فرایند تغییر حال در بعدی سه چاپ": گفت بعدی سه پرینت  دیوید الکاتوس مدیر مسئول محصوالت

، این دتولی و سازی نمونه فرایند دو هر برای مستقیم چاپ و ها، قالب به وابستگی حذف با. باشد می ها کارخانه

تیم چرخه های توسعه و تولید را از ماه ها به چند ساعت تغییر دادند. ما در حال حرکت به سوی دنیایی هستیم 

در  New Balance که در آن چرخه طراحی وابسته به نظر مصرف کننده است و هیجان انگیز است که شرکت

 " .خط مقدم آن است

بعدی را اگر چه با تکنولوژی متفاوت، ترکیب کرده  همچنین یک ساختار چاپ سه  FuelCell Echoکفش

است. در این کفش از این تکنولوژی پیشرو که سرعت را بهینه می کند استفاده شده است. این کفش های 

کتانی بخشی از موج جدیدی از کفش های چاپ سه بعدی شده است که سفارشی سازی و تناسب دقیق را برای 

 .مشتری فراهم می کند



 

 

 

 .ترکیب کرده است ،متفاوت یرا اگر چه با تکنولوژ یسه بعدچاپ ساختار  کی نیهمچن  FuelCell Echoکفش

 یبخش یانکت یکفش ها نیا شده است.استفاده  پیشرو که سرعت را بهینه می کند یتکنولوژ در این کفش از این

 فراهم یمشتر یبرا را قیدق تناسبو  یساز یست که سفارششده ا سه بعدیچاپ های از کفش  یدیاز موج جد

 .می کند
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