
 

 تجهیزات کشاورزیپرینت سه بعدی 

 

اما  ذهن ما بیاوردزنگ زده و مزارع را به  و ویری از تراكتورهای قدیمیاكشاورزی تص صنعتممكن است اگرچه 

های  تریلیون دالر است كه تحت تسلط برخی از بزرگترین شركت 2.4در واقعیت یک صنعت جهانی به ارزش 

برای  پرینت سه بعدی تكنولوژیقرار دارد.  Bayer و  king Cargill ،John Deere،BASFجهان مانند 

 7.53حدود  2018در سال  "كشاورزی هوشمند"بازار  ارزشم موفقیت است و مه كلیداكثر این شركت ها 

تولید كنندگان استفاده چگونگی در این مقاله ، ما موضوع. با توجه به این تخمین زده شده استمیلیارد دالر 

 .بررسی قرار دادیممورد را  سه بعدی رپرینتفناوری تجهیزات كشاورزی از 

 استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی در تولید ابزارآالت کشاورزی

هنوز برای  ،یكی از بزرگترین تولید كنندگان تجهیزات كشاورزی در جهان است John Deere شركت اگرچه

 2019مارس  در شركتاین  نكرده است. با این حال استفاده پرینت سه بعدیفناوری تولید قطعات نهایی از 
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. استتولید قطعات  برای سه بعدی پرینتفناوری  به سمت استفاده ازحركت  در حال سرعتبه كه  اعالم كرد

 علتبزرگترین "، كارخانه این كمپانی درسه بعدی برای ساخت ابزارآالت  پرینتر 40بیش از استفاده از 

  شده اند. توصیف John Deere "موفقیت

 در موردبیشتر  به كاوش تجهیزات سنگین، تولیدسه بعدی در  پرینتمقاله ای درباره استفاده از بررسی  باما 

در صنعت  شركتمل این است كه برخی از تجهیزات این أنكته قابل ت پرداختیم.  Caterpillarشركت

سه بعدی  پرینتاستفاده از فناوری زمینه در  حال تحقیق . این شركت دركشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند

در مقاله   Caterpillarشركت ساخت افزایشیمدیر  Stacey Delvecchio است.قطعات یدكی برای تولید 

 برای تولید برخی قطعات ازاكنون در مرحله ای هستیم كه هم "گفت:  Record-Engineeringدر مجله ای 

 عدد می باشد، 100كمتر از ما تعداد قطعات پرینت سه بعدی شده . ماستفاده می كنیسه بعدی  پرینت فناوری

سه  پرینت با استفاده از تكنولوژی رااما این واقعیت كه ما قطعاتی بنابراین اینگونه نیست كه جهان را فتح كنیم. 

 " .یک دستاورد بزرگ است تولید می كنیمبعدی 

 



 
 CNHبه نام صنعتی و تجهیزات كشاورزی و ساختمانی در جهانیكی از بزرگترین تولیدكنندگان وسایل نقلیه 

Industrial، استسه استفاده می كرده  پرینتكه از مدت ها پیش از تكنولوژی است یی ها یكی از شركت .

سه بعدی برای نمونه سازی و اهداف  پرینتاز فناوری  دیگریمانند هر تولید كننده بزرگ  CNH شركت

 شروع به استفاده از SLSسه بعدی  رپرینتبا خرید یک دستگاه  این شركتاما  .طراحی استفاده می كند

  تكنولوژی ساخت افزایشی كرد.

پالستیكی برای  طعهچهار ق از جملهسه بعدی قطعات یدكی  پرینتشروع به   2019در سال  CNH شركت

از  تحقیق درباره استفادهاستفاده در اتوبوس ها و تجهیزات كشاورزی كرد. با این حال این شركت در حال 

 .تعویض قطعات فلزی است با هدفسه بعدی  پرینتتكنولوژی 

سه بعدی برای  پرینتفناوری اظهار داشته است كه از  AGCO یی به نامسازنده تجهیزات كشاورزی آمریكایک 

استفاده  قرار داده اند برایآزمایش مورد كه  شده ای سه بعدی پرینتقطعات  اما ،نمونه سازی استفاده می كند

شده به طراحان و مهندسان كمک سه بعدی  پرینتقطعات  با این وجود در صنعت كشاورزی مناسب نیستند.

 كنند.  اعتبار سنجیرا  یشناس ییبایتناسب و ز شكل،كنند تا  یم

 تولید سه بعدی برای پرینت تكنولوژیاز  GVL Polyنام ه ب Minnesotaشركت مستقر در  کی نیهمچن

 ریتعم عملیاتكه  مواردیدر كند.  یاستفاده م آالت و قطعات نهایی در صنعت كشاورزی اولیه، ابزار ینمونه ها

 نیدشوار باشد. ا اندتو یم ی شدهسه بعد پرینتداشته باشد، نصب قطعات  یوتریكامپ ستمیبه دور زدن س ازین

 .سه بعدی شده نیستند پرینتلزوماً  كهفروشد  یرا م یشركت قطعات
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