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Program for 3D Print Netværk - temadag
• 13.00-13.15 Velkomst og baggrund for 3D Print netværket v/Henrik Larson, CFI.

• 13.15-13.45 Intro 3D Print - et Teknologi-overblik v/Lars Kannegaard, LAKAN.
– Lars giver os en opdateret rundvisning i 3D print teknologiens spændende landskab.

• 13.45-14.15 Customized High-end 3D Printing in Metal v/Sean Kelly, Area Sales Manager, EOS
– Sean will update us on the global 3D printing technology for High-end solutions in
production of high quality products in metal.

• 14.15-14.30 Pause m/kaffe og kage

• 14.30-15.00 Print on Demand v/Jesper Damvig, Produktionsdirektør, Damvig
– Jesper gør os klogere på hvad der er muligt i dag inden for High-end 3D print i plast.

• 15.00-15.30 3D print teknologi i industrien v/Thomas Tønnesen, Country Manager, Protech DK
– Thomas løfter lidt af sløret for hvad andre virksomheder anvender 3D print teknologi til.

• 15.30-15.50 3D scanning og opmåling v/Kasper F. Krogh, Dir. Produktion & Teknik, Zebicon
– Kvalitet af 3D print resultatet afhænger af en vellykket scanning, hvor nøjagtighed og
opmåling har stor betydning. Kasper giver os et indblik i muligheder og udfordringer. 

• 15.50 Etablering af Advisory Board, næste møde m.m.

Maskiner/udstyr m.m.:
3D printere - Materialer – Emner mm.
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Baggrund - 3D Print Netværk Midtjylland

• Lars og Henrik – vi brænder for mulighederne ved 3D print

• Vi er bagud i DK……

• Danske virksomheder kan optimalt udnytte 3D Print, idet de ofte: 
- er fleksible
- har mindre organisationer
- er innovative, tæt på kundens behov/ønsker
- har mindre seriestørrelser (faldende)
- har hurtig levering

• Fokus på læring, erfaring og videndeling

• Hurtigere og stærkere relation mellem brugerne (nye og erfarne), producenter 
og leverandører, og videninstitutioner.

• Adgang til besøg og indlæg – lokalt, nationalt og internationalt

• Adgang til nationale netværk og programmer

• Adgang til test og udvikling

• Adgang til forskning og uddannelse
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Mega trends 3D Print (Bloomberg)
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Mega trends 3D Print (Frost & Sullivan)
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Mega trends 3D Print
2017: INDUSTRIAL 3D-printer shipments up +39% in one year, thanks to 
increased shipments of metals machines and new polymer machines (Context)
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Faglige temaer i 3D Print Netværk Midtjylland
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Advisory board

• Formand udpeges iblandt netværks-
medlemmer

• Boardet har yderligere 2-3 
virksomhedsrepræsentanter

• Mødes fysisk 2-3 gange årligt

• Rådgiver og vejleder om udvikling og 
aktiviteter i 3D Print Netværket

• Peger på faglige aktuelle temaer, til 
indlæg og besøg, som møder 
medlemmernes behov for viden om 
brug af 3D print teknologi
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Videre forløb…

• Tilmelding til netværksforløb

• Næste møder: September 2018 
Program: Besøg hos virksomhed/-er, 
som anvender 3D-print 
November 2018: Fokus på business

• Priser/år:

1 – 19 ansatte: 2500- (1 delt.)

20 – 99 ansatte: 5000- (2 delt.)

100 – xxx ansatte: 10.000- (3 delt.)
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Kontakt – 3D Print Netværk Midtjylland

Sekretariat:

• Hans Henrik Bruhn, CFI – udvikling & netværk

• Carsten Sørensen, CFI – udvikling & netværk

• Lars Kannegaard, Lakan - direktør

• Henrik Larson, CFI – direktør

• Tlf: 22208250


