
 

 و چاپ سه بعدی در ساخت موتورسیکلت CNCتلفیق تکنولوژی های 

  Curtiss Motorcyclesاز همکاریش با شرکت یبه تازگ Fast Radius به نام شرفتهیپ یدیشرکت تولیک 

که تلفیقی  یبیترکاز فناوری ساخت شرکت  نیا خبر داد.  electric modelZeus 8جهت تولید موتورسیکلت 

 Fastطبق گزارش ها،می باشد برای تولید قطعات استفاده خواهد کرد.  چاپ سه بعدیو  CNCاز تکنولوژی های 

Radius   کند یکار م موتورسیکلتاز مختلف  قطعه 60ش از یب یروبر. 

 CNCو  یچاپ سه بعد یتکنولوژ قیساخت موتور با تلف

 تولید ما تیمأمور"گفت:  Curtiss یها کلتیموتورسشرکت  رهیمد ئتیه سیعامل و رئ ریچمبرز، مد ویمت

 رایب  Fast Radiusشرکت  یاتیو راندمان عمل یبیترک دیتول کردیرو. مطلوب است و با دوام یها کلتیموتورس

 ".میده لیرا به موقع تحو  Zeus 9 فراهم ساخت تارا  کانام نیما ا
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از قاب  کلتیموتورسطعه از این ق 60از  شیبانجام شد.  تر عیسر اریبس دیجد یبا روش ها کلتیموتورس این دیتول

 ایشیساخت افزتکنولوژی های از  یبیبا ترک V8 مدل  یباتر یلندرهایکربن گرفته تا س بریو ف یومینیآلوم دهیچیپ

(AM) ساخته شدند روز 12 یدر طکاهشی تنها  ساخت یو روش ها. 

آنها هستند.   Zeus 8تولید در خط کلتیموتورسنسخه اول  100ساخت شرکت ها مشغول  نیادر حال حاضر 

 ی. به نظر مدر سال آتی آن را منتشر خواهند کردکردند و  رونمایی ایفرنیدر کال دیمدل جد این هفته گذشته از

و  Hadesنمونه ای مشابه موتور سیکلت های  Zeus 8. دارند اینفراتر از  یگسترده ا یرسد که آنها نقشه ها

Eros هستند یونانیبرجسته  یاسطوره ا یاست که هر دو اسم ها. 

 

 ساخت ترکیبی و اجزای موتورسیکلت

 یدر طراح یبهبود و نوآور ایجاد دیتول یها روش رییتغعلت ، Curtiss Motorcycleطبق اظهارات شرکت 

 همکاری با شرکتیکه به  میدانست یما م. آسان نبود Zeus یچیده ای چونیطرح پساخت ": افزودبود. چمبرز 

 ".کند، نه فقط قطعات را بسازدکمک  ینوآور همراه با ما بهکه بتواند  میدار اجیاحت Fast Radius مانند



 
 اریبس یدگیچیاز نظر اندازه و پ این دوچرخه یاجزا رایمهم بود ز اریبس Zeusبرای تولید  یبیترک دیاز تول استفاده

 CNC آنها دستگاه نیکه مهمتراز روش ساخت کاهشی قطعات بزرگتر تولید  یبرااین کمپانی ها متفاوت بودند. 

 .آسان تر بودند اریبس تکنولوژی های چاپ سه بعدیبا  ساخت قطعات کوچکتر. کردنداستفاده بود محوره -5

 

 بسیار مطلوب Curtissهمکاری ما و شرکت "گفت:  Fast Radiusمعاون مدیر فروش شرکت ،  مزیس انیبرا

 هندارائه د است راکننده  رهیخهای  کلتیموتور س یطراحکه بهترین کار خود که  دهد یبه آنها امکان م رایاست ز

 تکنولوژی مناسب با پروژه و ساخت بهترینن کارمان که استفاده از یو برای ما این امکان را فراهم می سازد تا بهتر

 تا میهست Curtiss شرکتبا  ینوآورایجاد ما مشتاقانه منتظر سریع قطعات با کیفیت می باشد را انجام دهیم. 

 ".دهندخود را رشد  یتجار برندآنها 

در حال  در آینده ها یو صندل گیره هامانند دست برای تولید قطعاتی شانها در مورد ادامه مشارکت شرکتاین 

ش مدل ها دارد و از نظر ریسا یبرا یقابل توجه یبرنامه ها Curtiss Motorcycles . شرکتگفتگو هستند

ساخت و  یافزودن دیاز تول یرجالب ت باتیترک ندهیاست. ممکن است در آروش تولید ترکیبی آن ها کامالَ مناسب 

 .میمشاهده کن کاهشی
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