
 

 مدرن موتورسیکلتیک پرینت سه بعدی 

 

از  شیب شامل یدر داالس مجموعه گسترده ا Haas Moto Museum and Sculpture Gallery گالری

 کیاکنون هم . را در خود جای داده استتا به امروز  1899سال از  را منحصر به فرد کلتیموتورس 200

مجموعه اضافه  نیا به یومیتانیتشده  یسه بعد پرینتبا قطعات Fuller Moto شرکت  بایز یبرق کلتیموتورس

 سه بعدی رپرینت با استفاده از تکنولوژی یسفارش کلتیموتور س یادیسال ها تعداد ز نیدر طول ا شده است.

 2029موتور سیکلت . ستین Fuller Moto موتور سیکلت جدید شرکت هیشب یک چیاما ه ساخته شده اند

Fuller Moto است. یواقع یاثر هنر کی 
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 با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی موتور سیکلت قطعات تیتانیومی یک ساخت

Bobby Haas صاحب موزهHaas Moto Museum and Sculpture Gallery  پست وبالگ در  کی در

طرح  هیچانجام نشده است. هرگز قبالً  میده یانجام مکه  یکار میدان یما م"گفت:  2029 موتورسیکلتمورد 

 رینظ یب اثر نی. ای هستیمهنرکار  کیحال انجام ما در . در حال انجام نیست یدیچرخه تول ووجود ندارد  کلی

 " .است

 یطراحبه عنوان یک  Fuller Moto که توسط است زیشگفت انگ یک وسیله Majestic 1929موتورسیکلت 

 در عین حفظمتعارف  ریهنر مدرن غ کی مدل اصلی برای ایجاداستفاده از  شده است.معرفی  شرفتهیمدرن و پ

به  Fuller Moto می. اما تاستیک کار بسیار دشوار  مدل های پیشین یشناس ییبایو ز یاصل تماهی

 .می تواند انجام دهدرا  نیاز ا شیب Bryan Fuller یسرپرست

 



 
ترکیبی  2029. موتورسیکلت ماساخته  شگفت انگیزی وسیله نیچنام در حرفه چند بار تنها  من "گفت:  فولر

 ".استو عشق من به فلز  ینوآوراز 

 پرینتمانند مدرن  یها یاما فناوردارد مشابه آنچه در گذشته بوده است  باًیتقر یروند کلتیموتور س ساخت

 .کنند یکمک م دیخالقانه جد ح هایطرو توسعه  به بازسازی یک وسیله یسه بعد

با روش های که ساختن آنها  بود 2029 موتورسیکلت یبرا دهیچیپ و جدید یعناصر طراح جادیبه دنبال ا فولر

از  کلتیموتور س یشاس یاصلقطعات برای ساخت گرفت  میتصم وی لیدل نیبه هم .دشوار استسنتی 

 یو پارامتر یدیتول یها یانسان و طراح یها از استخوان Fullerتکنولوژی پرینت سه بعدی فلز استفاده کند. 

 .گرفته بودالهام  قیو قطعات تعل فرمان یبرا
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 ،2029کلتیموتور س شده یسه بعد نتیپرقطعات  یشکل و کارکرد برا نیبه بهتر یابیدستبه منظور آن ها 

که با Nick Pugh طراح به نام  کیرای مدل ها را ب Fuller Motoو  را ارائه دادندCAD ابعاد مدل

 کلتیموتورس از عناصر مهم ی. برخارسال کرد بودکار کرده  یسون و، فاکس یزنیمانند د لمیف هایویاستود

. ندشد ساخته با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدیو حال سبک وزن  نیو در ع یقو ومیتانیاز ت 2029

 .کند یآل م دهیا ییکاربردها چنین یماده را برا امر این نیو ا است باال اریبس ومیتانیتنسبت استحکام به وزن 

سه  پرینتو قطعات  یمشابه نسخه اصل یومینیبدنه آلوم ،تکربنا یپل یچرخ ها یدارا یبرق کلتیموتورس نیا

 یشدند تا رنگ آن را رو یاسپر رهیت یبا رنگ آب 2029 موتورسیکلت بدنه یداخل یها قسمت است.شده  یبعد

 پرینت سه بعدی شدهقطعات با  Fuller Moto 2029 یبرق کلتیموتورسمنعکس کنند.  ینقره ا موتورسیکلت

  قرار خواهد گرفت. یعموم شینما در معرض Handbuilt Motorcycle Show شگاهیدر نما

chassis-printed-3d-with-motorcycle-futuristic-creates-moto-https://3dprint.com/266921/fuller-منبع: 

components/ 
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