
  

  بال بیس دستکش پرینت سه بعدی

 

 ارائه ورزش نعتص در ای ارزنده خدمات تواند می که است کرده ثابت بارها و بارهاتکنولوژی پرینتر سه بعدی 

 جفت 100000 از بیش آدیداسشرکت با همکاری  Carbonشرکت  مثال، عنوان به .دهد

یی یفرنیاکال شرکت ایناست. تولید کرده  DLSپرینت سه بعدی  با استفاده از فناوری  FutureCraft 4Dکفش

 از یکی سراغ بهشرکت  این اخیراً. کرد رونمایی شده بعدی سه چاپ هاکی ایمنی کاله اولین از در سال جاری

  Fast Radiusبه نام دیجیتال ساخت شرکت یک همکاری رفته است و با آمریکا در را ها ورزش ترین محبوب

 شده بعدی سه پرینت دستکش یک ،Rawlingsبه نام  بال بیس تجهیزاتزمینه  در متخصص شرکت یک و

 .است کرده تولید( کنند می دریافت توپ کننده پرتاب از را توپ که کسانی) توپ گیر برای

 



  

 پرینت سه بعدیساخت دستکش بیس بال با استفاده از تکنولوژی 

را  دارد نام REV1X که بیس بال پرینت سه بعدی شده دستکش اینمهندسان  تا کشید طول سال چندین

 Philip.ه استکرد بزرگی کمکاین محصول  طراحی بهDLS فناوری پرینت سه بعدی  .کنند تولید

DeSimone، شرکت در تجارت و محصول توسعه مدیر و بنیانگذاران از یکی Carbon گفت :

 ارائه زمان انبوه تولید برای آماده اولیه های نمونه تولید با ،ما DLS فرآیند که کند می ثابت  REV1Xدستکش"

 فراینداین  از بخشی ،Rawlingsو  Fast Radiusشرکت های با که خوشحالیم ما. بخشد می سرعت ار بازار به

 ".هستیم

 

 شده بعدی سهبیس بال پرینت  دستکش های ویژگی

 فرد به منحصر شده بعدی سه پرینت مشبک ساختار یک طراحی امکان مهندسان اوری پرینت سه بعدی برایفن

 این طراحیاستفاده از تکنولوژی پرینتر سه بعدی در . فراهم می سازد داخلی انگشت از پشتیبانی برای را



  
 دوام و حفاظتم ارائه ضمن ،انگشت هر با متناسب دارای سختی و تر سبک ساختاری ایجاد سبب دستکش

 سایر از تر نازک دستکشاین  بعدی، سه چاپفناوری  لطف به این، بر عالوه. است شده سنتی های دستکش

پرینت سه بعدی  دستکشاین  خالصه، طور به. می باشد تری مقاوم بالشتک دارایو  بازار در موجود ینمونه ها

 .کند می فراهم ورزشکاران برای را مداومبه طور  بازیامکان  و است بازی برای آماده و سبک بسیارشده 

 پرینت دستف ک چرمی گذاری الیه و تطبیقی تنظیم سیستم لغزنده، نوار مانند دستکش، این های ویژگی سایر

 هرهچ، Francisco Lindorبه نام  New York Met بازیکنیک  در نهایت. اند نشده بعدی سه

 تا کند می کمک Carbon و  Rawlings ،Fast Radiusبه شرکت های که بود خواهد  REV1Xدستکش

 سه چاپ ریفناو دیگر بار. است برخوردار باالیی کیفیت از شده آن ها بعدی سه چاپ دستکش که دهند نشان

 د در فرایندارائه ش آزادی لطف به عمدتاً مهم این ،کمک کند ورزش دنیای به تواند می کهکرد  ثابت بعدی

 .حاصل می شود طراحی

  https://www.3dnatives.comمنبع: 

 


