
SILVA
Det ligger kanske 60 år mellan pannlamporna, men det är ljusår

mellan deras form och funktion. Idag tar GTP en aktiv del

i utvecklingen av de nya generationerna pannlampor.
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DeT GjorDe Vi
och köpte Skandinaviens största lasersintermaskin.

Två stycken, faktiskt. Nu gör vi prototyper upp 

till 700 x 380 x 580 mm i ett stycke. 

Kapaciteten gör också att vi utan problem 

producerar serier på några tusen 

detaljer. Det betyder att GTP har 

störst kapacitet i Skandinavien 

inom SLS-produkter.

För dig betyder det 

kortare leveranstider på 

prototyper och förbättrad 

tids- och volymkapacitet 

på färdigprodukter. 

Kvalitetsnivån ligger högt 

och uppfyller stränga krav 

inom t ex elektronik-, flyg- och 

fordonsindustrin. 

Och självklart har vi stort 

kunnande och verksamhet inom SLA 

och all annan prototypframställning. 

Pröva vår kapacitet, du också!

Tänk

Tänk GT Prototyper

stort

+46 411 100 30   |   Metallgatan 7   |   Ystad, Sverige   |   www.gtp.se
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Nu växer vi!
När vi flyttade in i våra nuvarande 
lokaler 1996 tyckte vi att vi hade 
rejält med ”kallyta” att expandera 
på. Men, efter vår nyligen avslutade 
utbyggnad, börjar vi närma oss 
smärtgränsen – nästa steg blir nog 
att bygga till huset!

Först och främst har vi investerat i 

ytterligare en EOSINT P 730, Skandina-

viens största och snabbaste sintermaskin, 

med arbetsområde 700 x 380 x 580 mm. 

Därmed fördubblar vi kapaciteten på 

SLS-produkter i detta storleksområde.

Maskininvesteringen förde med sig 

att maskinhallen måste byggas ut, men 

vi passade på att dimensionera den för 

kommande expansion och ökade ytan med 

hela 75 procent. Vi fördubblade också ytan 

i efterbearbetningen, vilket gör arbetet både 

smidigare och snabbare. 

Totalt har vi investerat ca 8 miljoner i ny 

teknik och utbyggd produktionsyta. 

Satsningen gör att vi nu har störst kapacitet 

i Skandinavien inom SLS-produktion. 

Men, expansionen är inget självändamål. 

Den utökade produktionskapaciteten 

kommer dig till godo, genom att vi kan korta 

leveranstiderna och hålla nere kostnaden 

på levererade detaljer.

Vi har naturligtvis generellt fått ökad 

kapacitet på SLS-detaljer, men speciellt 

har vi förbättrat kapaciteten på extra stora 

prototyper och fått större möjligheter och 

kraftigt ökad kapacitet inom serie- 

producerade detaljer, s k additiv tillverkning. 

Denna teknik innebär inte bara snabb och 

enkel produktion, utan ger också 

konstruktörer och utvecklare en betydligt 

större frihet i konstruktionsarbetet.

■  Från vänster: Anders Tufvesson, Mattias Nilsson, Niclas Nilsson, Ingela la Fleur och Lars Gistorp.

Välkommen att pröva vår kapacitet!



    frånpassion
       till projekt

DeT börjADe meD en lUnch

Luciano Pasquariello hade tagit sabbatsår från jobbet som 

systemsäljare i elektronikbranschen och träffade vännen 

Bernt Böhmer över en bit mat. Diskussionen kom in på att 

göra något annorlunda och samtalet gled snart in på ljud.
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och DeT slUTADe meD en ljUDskUlpTUr

För Organic Harmony är inte bara en ljudkälla utöver det 

ordinära, utan också en skulptur som förenar örats och 

ögats tillfredsställelse i ett och samma ting.
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Bernt är tekniker och en trollkarl inom ljud, Lucianos 

passion ligger mer åt form och design. Man var dock 

eniga om att högtalare är ganska fula och inte sällan stora 

lådor med ett omfattande kablage. Ett faktum som försvårar 

möbleringen och kan orsaka gnissel om sambo eller make/

maka kanske inte är lika begeistrad i ljudanläggningar.

Dessutom når man oftast inte så långt när det gäller 

riktigt bra ljud genom att köpa anläggningar direkt från 

butikshyllan, utan det fordras stor kunskap och ett 

pusslande med specialprodukter för att nå de stora 

ljudhöjderna.

■	 Högtalargallret är egentligen omöjligt och ett ypperligt   
 exempel på vad som kan åstadkommas med friformsteknik.  
 Nätet består av två nät, flätade in i varandra, något som inte  
 kan åstadkommas utanför SLA- eller SLS-världen.



orGAnic hArmony 
Ur dessa tankar föddes idén om en ljudkälla som inte 

bara gav det ultimata ljudet, utan också var ett vackert 

föremål, en skulptur – Organic Harmony Collection.

Under bolaget Shape Audio blev passionen till 

projekt, med början i teknikdelen. Man bestämde sig 

för en ensam högtalare, s k omnidirektionell stereo, 

med hela förstärkar- och teknikdelen inbyggd.

 

omniDirekTionell 

Omnidirektionell stereo betyder att högtalaren sprider 

ljudet runt sig själv, snarare än framåt. Man upplever 

ljudet som stereo, även om effekten inte är lika 

”extrem” som med två högtalare. Å andra sidan 

kvarstår stereoeffekten oavsett var man befinner sig 

i rummet, den försvinner inte på samma sätt som 

om man ställer sig vid ena högtalaren i ett konven-

tionellt system.

 

1000 W och Dsp 

Högtalaren är bestyckad med två diskant-, två 

mellanregister- och ett baselement. Alla styrs 

individuellt, d v s ett 5-vägs, aktivt system. 

Klass D-förstärkarens uteffekt är drygt 1000 W 

och frekvensomfånget 30 – 30000 Hz. 

Hjärtat i tekniken är en DSP – digital signal 

processor – som styr samtliga element. DSP:n 

”trollar” med ljudet på en mycket avancerad 

nivå. Utvecklingen av DSP:n har dessutom 

blivit så framgångsrik, att Luciano och Bernt 

startat ett separat bolag kring tekniken.

Parallellt med tekniken arbetade man med 

designen. Principen var att högtalaren/musik-

systemet skulle innehålla allt utom ljudkällan. 

Information från t ex iPod, USB-minne, CD eller 

motsvarande överförs istället trådlöst, via en iPad, 

till högtalaren. Alltså ett minimum av kablar.

TrADiTionell GjUTninG 

Målet med designen var en tidlös,

organisk form och arbetet var princip-

färdigt sommaren 2007. Men, materialet 

var fortfarande en öppnare fråga. MDF? 

Aluminium? Lösningen dök upp i en 

tidningsartikel om ett gjuteri i Limhamn. 

Brons, hävdade gjutaren, är det rätta

materialet. Och högglanspolerad brons är onekligen 

ett mycket vackert material.
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Eftersom högtalaren har avancerade former och inte är 

jämntjock, måste den gjutas i en sandform, som förstörs 

efter varje gjutning. Även grundformen, som sand-

formen görs av, har begränsad livslängd. Därför är 

antalet gjutningar praktiskt begränsat och högtalaren 

tillverkas i en limiterad serie om 99 stycken.

 

eTT omöjliGT GAller 

Nu var i princip alla komponenter på plats, utom hög-

talargallret. De galler som Luciano och Bernt sett på 

marknaden var inget som tilltalade. Hos en konstnär 

på Österlen fick Luciano syn på några tavlor formade 

av finmaskiga nät och idén om ”den omöjliga flätan” 

föddes. Nätets mönster har sin förebild i naturen, en 

struktur som växer fram på ett organiskt manér.

Problemet var bara att det inte gick att tillverka 

nätet, inte med någon känd, traditionell metod. 

Efter kontakter och diskussioner med olika 

konstruktörer och producenter växte lösningen 

fram: friformsframställning. Nu kom GTP in i bilden 

och efter lite testkörningar kunde det omöjliga 

högtalarnätet produceras i GTP:s stora SLS-maskin.

ljUD för miljoner 

Nu stod alltså musiksystemet Organic Harmony 

färdigt, i alla sina komponenter: från ytterst avan-

cerad elektronik, via high-tech friformsframställ-

ning till traditionell bronsgjutning.

Men, teknik och material kostar och det här 

är kanske inte heller ett ljudsystem för den som 

nöjer sig med transistorradion. Ungefär 600.000 

kronor får man lägga upp för bronsvarianten. 

Vill man ha en av de fem som ska tillverkas i 

gediget silver kostar det ca 2,8 miljoner och för 

den blivande ägaren till högtalaren i solitt guld 

gäller en prislapp på ca 50 miljoner, beroende på 

dagskursen på guld.

I priset ingår en personlig installation i det rum 

högtalaren ska stå. Hela frekvensområdet rumskorri-

geras enligt egenutvecklad algoritm och mjuk-

vara. Ungefär fyra timmar tar installationen.

Men, du får en form du aldrig sett på en 

högtalare förut och ett ljud som lämnar det 

mesta bakom sig – it sounds like a million 

bucks!

■ 95 kilo gedigen brons, ypperliga ljudelement och ytterst sofistikerad
 elektronik. En av de nittionio som kommer att färdigställas.



Den är som en gammal vän, Silva-kompassen.

Många av oss har kramat den i handen under förvirrade

skolorienteringar eller brottats med grader, latituder och Rikets Nät

i lumpen. Och idag kanske Silvakompassen är självklar i svampkorgen,

om man inte rent av är biten av orienteringssporten.

■		 Pannlampor handlar inte bara om sport och   
 fritid, utan är också ett mycket användbart   
 redskap för t ex hantverkare, som behöver använda  
 båda händerna och ha bra arbetsbelysning.

SILVA
–-- en svensk klassiker
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Silva 
föddes officiellt 1933, 

när företagen Bröderna 

Kjellström och Instru-

mentverken startades med patentet på den 

revolutionerande, vätskefyllda kompassen 

som utgångspunkt. Några år senare fick, 

enligt samtida annonser, ”mörkret fly för 

Zeiler”, när pannlampor under detta 

varumärke togs upp i sortimentet. 

 

70 procenT exporT 

Kompassen har under alla år varit en 

bärande del i verksamheten och använd-

ningsområdena spänner från sport och fritid 

till avancerade, professionella applikationer. 

Silva har ca 30% av världsmarknaden inom 

detta område.

Idag står Silva på tre verksamhetsben: 

Navigation, Mobil belysning och Wellness. 

Inom Wellness finns t ex stegräknare. Av 

produktionen säljs ca 70 procent utanför 

Skandinavien.

 

DioDen nyTänDe pAnnlAmpAn 

Produktionen av pannlampor har gått lite upp 

och ner under decennierna, men för 6–7 år 

sedan kom en ”nytändning”. Det handlade 

om en satsning på lysdioder. Lysdioderna 

hade utvecklats och kunde nu fås att lysa 

inte bara starkt, utan också långt, vilket gör 

dem idealiska i pannlampor

Dioderna är små och mycket energisnåla, 

vilket betyder att batterimängden – och där-

med vikt och storlek på pannlampan – kan 

reduceras kraftigt. Till exempel kan pann- 

lampan Otus lysa i 25 timmar med full effekt 

och hela 90 timmar med reducerad effekt. 

Och då handlar det om tre AAA–batterier 

som energikälla!

Pannlampor används främst inom sport 

(cykel, skidor, löpning, orientering) och fritid, 

men även proffsanvändningen är betydande. 

Här är målgruppen främst hantverkare och 

andra yrkesmän som behöver ”både ljus och 

händerna”.

 

noGGrAnn proDUkTUTVecklinG 

Silva har tagit en stark position inom pann-

lampor och utvecklingen går snabbt framåt. 

Nya idéer finns ständigt på ritbordet och det 

är på vägen fram till lanseringen av en ny 

lampa GTP:s kompetenser utnyttjas. 

Per Wååg är utvecklingschef på Silva:

– För oss är prototyper mycket viktiga. 

Vi måste kunna testa såväl form som funktion 

och vara säkra på vår sak innan vi tar steget 

till kostsamma formverktyg.

– Ofta gör vi ett antal prototyper under 

utvecklingen. Det första vi testar av är desig-

nen, något som normalt går ganska snabbt. 

Däremot brukar utprovning av olika funktio-

ner och tester för serieproduktion kräva flera 

prototypsteg.

– Vi använder också GTP för framtagning 

av rena showmodeller. Antingen när vi inte 

hinner producera färdiga produkter till mäss- 

or och events eller när vi vill testa olika idéer 

och koncept.

– Vi känner att det är lätt att kommunicera 

med GTP. Proffsigheten är avgörande för oss. 

Vi vet vad vi får, när vi får det och vi får inga 

obehagliga kostnadsöverraskningar!

■		Åtta riksdaler fick 
man punga ut med för 
Silvas första generation 
pannlampor. I jämförelse 
med dagens produkter gav 
den gamla lampan närmast 
ledljus och batteriedelen 
vägde sina modiga hekton.

■		– Att ta fram prototyper ger oss frihet att testa 
och prova i lugn och ro. När vi väl går till

produktionsfasen kan vi känna oss säkra på vår 
sak, berättar Per Wååg, Silvas utvecklingschef.

På fritiden agerar han ibland ”testbänk”
för t ex pannlampor.
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■		På GTP tas pannlampans alla 
delar fram i SLA, precis enligt den 

tänkta produktionsversionen.

■		Montering och passform provas och
prototypen förses med elektronik, 
dioder m m för funktionstester.

■		Slutligen gör GTP en komplett 
showmodell, med rätt färgsättning, för 
den slutgiltiga bedömningen. Lampan 
på bilden – en Silva Otus™ – väger 80 
gram och lyser 30 meter i upp till 90 

timmar – med tre AAA-batterier!



Pryl
utan
sting!

 Getingsting är 
ingenting vi 

längtar efter, i synnerhet 
inte i munnen. Men, 
bin, getingar och andra insek-
ter hör sommaren till. 
Och att dricka ur en burk, 
där man inte ser vad som 
kanske simmar omkring i mörkret, 
medför vissa risker. Detta var ett 
problem som Daniel Broman på 
INO-CARE i Bandhagen tog sig an.

FRiFORM 10

■ Bee Safe fästs enkelt på burken med klickfästen,
 vilket effektivt hindrar getingar, bin och andra insekter
 från att krypa in. Skyddet sitter säkert och är tillverkat
 av livsmedelgodkänd och maskindiskbar plast.
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– iDén Till bee sAfe dök upp 

förra sommaren när jag var i 

skärgården med familjen. 

Vi satt alla på bryggan och njöt i solen och 

våra tre döttrar drack läsk direkt ur burken. 

precis som alla föräldrar, var vi oroliga för 

att de skulle få getingar i sina burkar. Därför 

höll vi ett särskilt vakande öga på både barn 

och burkar. Vi såg också att flera föräldrar 

agerade likadant och jag började tänka att det 

måste finnas en säker lösning, om man nu vill 

dricka direkt ur burken.

 

fArliGT i hUVUDreGionen 

Särskilt otäckt är det om man får ett bi- eller 

getingstick i halsen eller svalget – det kan 

t o m vara dödligt – men 

generellt är det käns-

ligt i ansiktet och på 

halsen. Om man då 

dessutom befinner 

sig till exempel på en 

skärgårdsö eller överhuvud- 

taget långt från sjukvård, kan läget bli riktigt 

obehagligt. Riskerna gäller naturligtvis inte 

bara barn. Även vuxna löper stor risk att 

råka illa ut.

– Ofta dricker man direkt ur burken på 

picknick, i båten eller på sommarfesten, 

fortsätter Daniel. Och är man inte observant 

hela tiden, kan olyckan lätt vara framme. 

Jag började fundera närmare på problemet 

och tillverkade en enkel testmodell av ett 

snusdoselock och märkte att det faktiskt 

fungerade.

 

ino-cAre 

INO, där Daniel Broman är marknadsansva-

rig, är ett företag med över 20 års erfarenhet 

av produktutveckling för hemmet och arbe-

tar inom de tre områdena Auto Care, Home 

och Safety. Såväl kunskap som kanaler för 

att ta fram och nå ut med nya produkter 

finns inom företaget.

Med en möjlig lösning till ett välkänt pro-

blem, började nu hjulen rulla. Det skissades 

och funderades, mättes och testades. Till 

slut fanns en ritning framme. Via samarbets-

partnern Bogesunds Plast i Ulricehamn, fick 

Daniel kontakt med GTP i Ystad.

– Vi sökte någon som snabbt kunde ta 

fram prototyper av hög kvalitet och vi blev 

inte besvikna. Vi har tidigare gjort prototyper 

i Asien, men inte varit riktigt nöjda. 

Men grejorna från GTP var i en klass för sig!

Några prototyper togs fram i SLS och 

den praktiska utprovningen tog vid. Många 

burkar och någon liten justering senare, var 

alla inblandade nöjda med utformningen.

 

brÅTTom Till mässornA 

Men, nu började det bli ont om tid. 

De viktiga inköpsmässorna i Frankfurt och 

Amsterdam närmade sig och för att få till 

stånd en fungerande distribution var en 

produktpresentation på mässorna avgö-

rande. Att hinna få fram ett formverktyg var 

inte att tänka på.

– GTP löste problemet genom att 

friformstillverka ett antal hundra Bee 

Safe, som vi kunde presentera 

och demonstrera på 

mässorna. Det 

fungerade 

perfekt! Succén 

i införsäljningen 

var ett faktum. Även 

om vi hade så kort tid på oss, sålde vi cirka 

150 000 förpackningar på bara tre månader. 

Och med sex lock i varje, blir det en miljon 

lock! 

 

en hAlV miljArD bUrkAr 
– Marknaden är stor. Bara i Sverige har vi 

uppskattat att det säljs ca 470 miljoner 

burkar om året. Och då är privatimporten

 

oräknad, alltså burkar som inte går att panta. 

Nu dricker ju långt ifrån alla ur burken, men 

det visar ändå på storleksordningen.

– Vi ser fram emot nästa sommar, när 

vi kan starta införsäljningen redan vid års-

skiftet. Vi har redan ett stort antal intressanta 

kontakter – från Botswana till Australien 

– och vi är på väg in i USA, sixpackens 

förlovade land.

– Men vi hoppas på mer getingar den 

kommande sommaren. Den gångna var 

ganska lugn på den fronten. Naturligtvis på 

gott och ont…

 

P.S. Även artikelförfattaren kan intyga värdet av 

en Bee Safe! Den gångna sommaren konfron-

terades jag med en bålgeting som krupit ner i 

min burk. Trots närkontakt i högsta grad, und-

kom såväl geting som undertecknad med blotta 

förskräckelsen och när vi båda spottat och fräst 

ett slag, försvann vi var och en på sitt håll. Men, 

det kunde gått riktigt illa, för oss båda..!



I början av 1990-talet lämnade Gistorp & 

Tufvesson formverktygen och återfanns 

båda på Verkstadstekniskt Centrum VTC 

i Ystad. Det var här de först kom i kontakt 

med friformsframställning och de första 

stegen mot att bli ledande i branschen togs. 

Vid ett studiebesök i USA 1994 fick Anders 

och Lars se FDM-system (Fused Deposition 

Modeling) i arbete. Mycket enkelt fungerar 

FDM som ett slags ”limpistol”, som bygger 

upp en tredimensionell form.

frÅn VTc Till GTp 

Potentialen stod klar för Anders och Lars 

och inom kort opererade VTC Sveriges 

första FDM-maskiner. Verksamheten växte, 

men det visade sig snart att friformsdelen 

varken rymdes eller riktigt passade in i VTC. 

Anders och Lars tog därför steget till ett eget 

företag och i april 1996 var GT Prototyper 

ett faktum.  Med på tåget var också trotjän-

arna och FFF-teknikerna Niclas Nilsson 

och Lars Andersson. Mattias Nilsson, som 

numera är försäljningsansvarig, anslöt kort 

därefter.

höGA AmbiTioner 

Efter några månader hade det nystartade 

GTP tre FDM-system i produktionen. 

Men siktet var högt ställt och den mer 

avancerade SLA-tekniken lockade. Efter 

bara ett år installerades den första SLA-

maskinen – ett kliv direkt till den mest nog-

granna friformsmetoden på marknaden.

sls kommer in i bilDen 

För att möta marknadens krav på starka 

och hållbara funktionsprototyper, infördes 

1999 den pulverbaserade SLS-metoden. 

Utrustningen, en EOS P350, banade 

också väg för småserietillverkning av fär-

digprodukter. Under åren som följde växte 

maskinpark, kapacitet och know-how. 

Idag finns tre SLA- och fem SLS-maskiner, 

varav två är Skandinaviens största, med ett 

byggmått på upp till 700 x 380 x 580 mm.
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■ Ljusstark prototyp av Silva pannlampa.

Bakom
prototypverkstadens
lyckta dörrar

■ Showmodell av SJ:s nya snabbtåg SJ 3000 från Bombardier.

Anders Tufvesson och Lars Gistorp, VD respektive teknisk 

chef på GTP, har båda sina rötter i formverktygsindustrin. 

De har med andra ord hela den klassiska processen i

blodet, från traditionella prototyper fram till de slutliga 

produktionsverktygen.

■ Färdigprodukter.
 Delar till Haldex fyrhjulsdrift.

■ Examensarbete på Konstfack.
 Trehjulig framtidsbil av Diana Fisher,
 BMW Advanced Design, München.



eTT ”TAjT” GänG meD mUnkAVle 

Men ett företag kan inte växa med enbart 

maskiner. Teknisk kompetens, noggrannhet 

och en närmast konstnärlig känsla för 

slutprodukten är lika viktigt i prototypbran-

schen. Enkla saker som måttkontroll och 

överensstämmelse med  ritning är vitalt för 

slutresultatet. Teknisk insikt och förståelse 

för projektet kan minimera kundernas 

problem radikalt. Många prototyper lackeras 

och/eller textureras, förses med logotyper 

och texter, monteras till showmodeller eller 

fullt fungerande apparater, något som kräver 

ett särskilt engagemang. Personalstyrkan 

har sedan starten växt till tolv skickliga 

medarbetare. Samtliga har sekretessavtal 

och inget om de oftast hemliga projekten 

som hanteras slipper utanför GTP:s väggar.

UnikT och renoDlAT 

GTP är ett unikt företag, Skandinaviens enda 

renodlade servicebyrå inom snabb proto-

typframställning. Genom en konsekvent 

satsning på ett spetskompetensområde, har 

GTP kunnat optimera inte bara produktions-

resultatet, utan också kunnat skapa rutiner 

för mycket korta och säkra leveranstider. 

Resultatet är trogna kunder inte bara i 

Sverige utan i hela Skandinavien.

speciAlkompeTenser 

Men GTP har också satsat på ”udda” om-

råden. Ett exempel är medicinsk tillämpning, 

ett annat historiska projekt som Birger jarl 

och Vasa (se FRiFORM utgåva 3). Projekten 

ligger utanför den dagliga driften, men de 

tillför också företaget ytterligare specialkompe-

tens, något som kan tillämpas i den normala 

produktionen och komma alla kunder till godo.

närA sAmArbeTe

GTP är specialiserat på Rapid Prototyping, 

men kan också leverera förädlade produkter, 

t ex inom vakuumgjutning, metallgjutning, 

fräsning, och speciallackering. Ett nära 

samarbete med kvalificerade underleveran-

törer, gör att GTP kan erbjuda absolut spets-

kompetens inom varje område.
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■ Montering av prototyp: del av Silva pannlampa.

■ Efterbearbetning är ett viktigt moment vid både prototyper
 och färdigprodukter.

■ I lackeringen åstadkoms såväl kulörer som strukturer.
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Du ser dem allt oftare och du kanske själv är en av dem: 

människorna som viftar lite med ett kort framför en appa-

rat på bussen, så piper det och de sätter sig på ett säte.

De flesta av oss börjar nog bli välbekanta med 

”beröringslös” betalning, s k smart cards. I Sverige är 

det främst biljettbetalning på tåg och bussar som slagit 

igenom och då används normalt ett kort, knutet till den 

aktuella trafikoperatören. På stark frammarsch är också 

EMV–betalningar (EMV = Europay, Mastercard, VISA), 

där man vid betalning av mindre summor i en butik gör en 

beröringslös betalning, utan att slå någon kod eller skriva 

under. Ett snabbt och effektivt sätt att betala och tekniken kan 

sitta i ett kreditkort eller i mobiltelefonen.

Inte    röra!

en AV De leDAnDe i brAnschen
Arcontia Technology AB, med säte 

i Västra Frölunda, arbetar sedan mitten 

av 1990–talet med smart card–teknologi 

och är ett av de ledande företagen inom 

området. Marknaden är till 90–95 procent 

internationell och man levererar läsare och 

terminaler till systemleverantörer i ett 40–

tal länder över hela världen.

– Efterfrågan på den här typen av 

betalsystem är mycket stor, berättar Lars 

Olsson, product manager på Arcontia. 

Vi utvecklar och levererar såväl mjuk- som 

hårdvara till smart card-läsare, från ”lösa” 

teknikdelar till fullt kapslade läsare, färdiga 

att montera i sin miljö.

TyDliG TrenD
Trenden mot ett kontantlöst samhälle är 

tydlig, bland annat i Sverige. På många 

busslinjer är det t ex inte längre möjligt att 

betala kontant. En omläggning till smart 

card-betalning i ett stadsbussnät är en 

ganska omfattande sak. I till exempel  

Helsingfors, en stad med ca 600.000 

invånare, behövs 4–5.000 läsare på 

bussar och hållplatser, men såväl 

ekonomiskt som säkerhetsmässigt är det 

i längden en god affär.

snAbb UTVecklinG
Utvecklingen går hela tiden framåt och 

både när det gäller biljett- och EMV-betal-

ning tillkommer hela tiden olika interaktiva 

möjligheter i läsare och terminaler. I den 

nya ARC3300 T5 kan resenären både 

betala sin resa och fylla på sitt smart card. 

Betalning görs med ett vanligt kreditkort. 

Enhetens touchscreen och tryckknappar 

kan också utnyttjas för utökad kommuni-

kation.

 

proToTypen eTT VikTiGT 
UTVecklinGssTeG 
På Arcontia är produktutveckling ett kon-

tinuerligt projekt. Tekniken ger hela tiden 

nya möjligheter och kunder och samarbets-

partners kommer med nya önskemål om 

funktioner. 

– Vi har samarbetat med GTP i ett antal 

år nu, säger Lars. När vi tar fram nya ter-

minaler är det viktigt att de fungerar ur alla 

aspekter, både mjukvara och hårdvara.

– En smart card-läsare måste vara 

användarvänlig, ha ett användargränssnitt 

som gör folk positivt inställda till tekniken. 

Man kan också säga att den ergonomiska 

■ Med ARC3300 T5 kan man betala sin resa och fylla på sitt smart card. På enhetens touchscreen får man information om t ex tariffer
 och priser, och man kan välja zoner och biljettyp. Resenärerna kan också få detaljerad och aktuell trafikinformation.
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Inte    röra!
utformningen blir en del av gränssnittet.

Prototyper används vid framtagning av 

kåpor och hus till terminalerna för att:

■ verifiera funktioner och

 användargränssnitt i sin helhet

■ verifiera passformen i ”skalet”

■ verifiera och testa montering

 av tekniken

spArAr TiD och penGAr 

– GTP har dessutom hjälpt oss att ta fram 

pilotserier på 20–30 enheter, någon gång 

upp till 50 enheter, för att göra mer omfat-

tande fälttester. Att 

kunna göra utvärde-

ringar och tester innan 

det är dags för formverk-

tyg är oerhört värdefullt. 

Förändringar efter färdiga 

formverktyg ställer sig både 

kostsamt och tidsödande.

– Vi har också fått hjälp med att 

ta fram mockups, alltså rena ”eye-

catchers”, för att visa upp och visualisera 

en idé eller ett koncept. Kanske första ste-

get på en ny produkt, där både vi och kund 

behöver något påtagligt att diskutera kring.

■ ARC3300 T5 kan placeras på bussar, tåg och  
 spårvagnar, men också på terminaler, hållplatser  
 och andra lämpliga försäljningsställen.
 Enheterna kan programmeras så att resenären
 själv väljer språk, något som gör systemet
 mycket turistvänligt.

■ – Att kunna testa alla funktioner  
 och praktiska saker som  
 passform och produktionsteknik  
 med exakta prototyper, är  
 mycket värdefullt, förklarar
 Lars Olsson.

■ Komponenter till prototyp av ARC3300 T5.
 För funktionstest behövs ingen ytbehandling,
 men showmodellerna blir identiska med den   
 tänkta produktionsmodellen.
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Från noll
till Färdigt
på en veckA ■  Det färdiga resultatet: en diodlist till

 Koenigsegg Agera i gjuten aluminium,
 identisk med mastern.

■ Master till gjutformen: en SLS-modell
 i polystyren, i princip en form av ”frigolit”.

■ – Med denna metod, kan vi gjuta saker som är helt  
 omöjliga med traditionell teknik, berättar Lars Høy
 på Formkon.

friformsframställning av färdigprodukter 

blir allt vanligare. primärt handlar det om 

plastdetaljer, men också efterfrågan på 

prototyper och småserier av metalldelar 

i aluminium, magnesium och zink ökar 

markant. en metallprodukt kan inte ”skrivas 

ut” i en slA- eller sls-maskin på normalt 

sätt, utan här engagerar vi specialiserade 

underleverantörer.

börjAr meD sls-moDell 

Vi tar diodlisten till strålkastarna på Koenigs-

egg Agera som exempel, en komplicerad 

produkt med höga finishkrav.

Arbetet börjar med att GTP tar fram en 

master av diodlisten för gjutning i aluminium, 

alltså en helt normal SLS-modell i polystyren. 

Modellen skickas till Formkon i Danmark, 

ett av de ledande företagen i Skandinavien 

för framställning av metalldelar från SLS-

modeller. 

GjUTs in i Gips 
På Formkon packas nu SLS-modellen in i 

gips och läggs in i en ugn. I ugnen bränns 

”gipspaketet” enligt en bestämd tempera-

turcykel, som dels härdar gipset och dels 

smälter/bränner ut SLS-modellen. Kvar blir 

en gjutform av gips. 

AlUminiUm UnDer VAcUUm
Gipsformen sätts under vakuum och fylls 

med flytande aluminium. Efter nedkylning 

slås gipsformen sönder och kvar finns en 

detalj i aluminium, identisk med den ur-

sprungliga SLS-mastern. Den gjutna detaljen 

rensas från gipsrester och gjutgrader tas 

bort. När efterbearbetningen är klar, levere-

ras belysningsdetaljerna till Koenigsegg för 

vidare ytbehandling och montering i en ny 

Agera.

– Koenigsegg, med mindre serier och 

höga kvalitetskrav, är ett typexempel när 

denna produktionsprocess är perfekt, 

konstaterar Lars Høy på Formkon. 

komplexA DeTAljer 

– Fördelen med denna metod, förklarar Lars, 

är att det inte behövs några verktyg och att 

vi kan gjuta mycket komplexa detaljer. Allt 

vi behöver är en master från GTP och alla 

”omöjligheter” som GTP kan producera 

i sina SLS-maskiner, kan vi sedan gjuta i 

aluminium, magnesium eller zink.

– Som standard gör vi också en värme-

behandling, för att förbättra metallens meka-

niska egenskaper. Och hela processen, med 

Formkons och GTP:s insatser, tar mellan en 

och två veckor.

■  Diodlisten på plats i strålkastarhuset på en Koenigsegg Agera,
 en supersportvagn med 940 hk som gör 0–100 km/h 
 på 3 sekunder. GTP gör gjutmastrar även till bl a bakljus
 och säkerhetshakar på Agera.



För friformsframställning (FFF) använder GTP tre olika 

metoder: SLA (Stereolitografi), SLS (Selektiv Lasersintring) 

och Polyjet. Tidigare användes även FDM – Fused Deposition 

Modeling. Metoderna skiljer sig åt i teknik, slutresultat och 

de material som används vid prototypframställningen.

FFF-tekniken
och dina möjligheter

SLA var den först kommersiellt utnyttjade 

metoden för Rapid Prototyping (RP) på 

marknaden. GT Prototyper har tre SLA-

system, levererade av 3D Systems.

• förDelAr  

SLA är den noggrannaste metoden, med 

en måttavvikelse på oftast max 0,1 mm. 

Metoden ger fina ytor och är självklar vid 

masterframtagning för vakuumgjutning 

och olika typer av metallgjutning. SLA kan 

också producera i transparenta material. 

Materialen som används är lämpliga för 

enklare funktionsprototyper och, i vissa fall, 

småserieproduktion.

• nAckDelAr  

SLA har färre material än SLS att välja 

mellan, alla bygger på epoxi. Jämfört med 

SLS har SLA/epoxi något sämre åldringsbe-

ständighet och epoxin gör också prototy-

perna fuktkänsliga (hygroskopiska). Dock 

använder GTP de senaste generationerna 

material, där dessa egenskaper är 

minimerade. Även värmetåligheten är 

sämre än hos SLS.

• mjUkVArUTeknik 

Tekniken bygger på samma princi-

per som alla RP-metoder. Med ett 

speciellt datorprogram skiktas 

en CAD-modell i tunna lager, 

normalt 0,1 mm. I de om-

råden som bildas, skapar 

man ett raster som styr 

en laser.

• slA-Tekniken 

En plattform placeras precis under ytan i ett 

bad bestående av flytande, UV-härdande 

epoxi. Lasern belyser sedan det område som 

beskrivs av det skapade körprogrammet, 

varpå epoxin härdar. När första lagret är 

härdat, sänks plattformen en lagertjocklek 

(0,1 mm) och nästa lager belyses. 

Processen fortsätter, lager för lager, tills 

hela prototypen är härdad. 

 

• efTerArbeTe 

När prototyperna tagits ur badet tvättas de, 

stödstrukturen tas bort och de efterhärdas 

i en UV-ugn. Slutligen putsas och efter- 

kontrolleras prototyperna.
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■  En plattform med transparenta detaljer, just uttagen
 från en SLA-maskin. Efter tvätt och borttagning av
 stödstruktur kommer efterhärdning i UV-ugnen.

SLA stereolitografi



En UV-ljuskälla härdar flytande polymer som 

”sprayas” ut, lager för lager. Lagrens tjocklek 

är så tunn som ner till 0,016 mm. Upplösning-

en är 600 dpi (dots per inch) i x-/y-axlarna 

och 1600 dpi i z-axeln. Toleransen hos 

modellerna följer ISO 2768-1 medel.

Arbetsområdet är 490 x 390 x 200 mm, 

men det går naturligtvis att limma samman 

delar till större modeller.

Polyjet-modeller lämpar sig utmärkt som 

åskådningsmodeller och när olika special-

egenskaper eftersträvas, t ex mjuka, gum-

miliknande material.

 
• förDelAr 

Många material med olika egenskaper: 

mjuka, hårda, transparenta, flexibla. Möj-

lighet att blanda olika material för att skapa 

olika egenskaper (”mjukt + hårt = halvhårt”). 

Detaljer kan produceras med olika mate-

rial – t ex en mjuk packning integreras med 

en hård detalj. Hög upplösning i z-axeln, 

tunna lager. Går att använda för begränsade 

funktionsprover.

 
• nAckDelAr 

Vissa geometrier får sämre sidoytor 

(vertikala). Materialen är akrylatbaserade, 

vilket gör att formstabiliteten och långtids-

egenskaperna har vissa brister.
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GTP har använt SLS sedan 1999. Fem 

system är i drift och de senaste, två  

EOSINT P 730 med extra stor kapacitet, 

installerades 2007 och 2011.

• förDelAr 

SLS-prototyper är främst tänkta som 

funktionsprototyper. Jämfört med SLA, blir 

prototyperna mycket starkare och klarar de 

påfrestningar funktionstester kan innebära. 

De är också normalt billigare att framställa. 

Sintrade prototyper kan även vara alternativ 

till vakuumgjutning, när man kan göra avkall 

på yttexturering, infärgning m m. SLS-proto-

typer har mycket god åldringsbeständighet 

och värmetålighet. Tekniken är lämplig för 

stora detaljer och komplicerade geometrier. 

SLS är en snabb metod för många detaljer 

och man kan också använda många olika 

material.

• nAckDelAr

Ytfinish och noggrannhet är något sämre

än med SLA.

• mjUkVArUTeknik 

Tekniken är samma som för SLA. Ett 

speciellt program skiktar en CAD-modell i 

lager på 0,12 mm. I områdena som bildas, 

skapar man ett raster som styr en laser.

• sls-Tekniken

På en plattform i SLS-maskinens behållare 

lägger en s k recoater ut en pulverbädd av 

polyamid. Pulvret hettas upp till strax under 

smältpunkten. Lasern belyser området som 

beskrivs av körprogrammet. När laserstrålen 

träffar pulverytan, smälter – sintrar – pulvret 

ihop. Lasereffekten är anpassad för att 

smälta det aktuella lagret plus ca 0,02 mm 

ner i det föregående, så att lagren förbinds. 

När ett lager är färdigt, sänks plattformen 

0,12 mm och ett nytt lager pulver läggs ut. 

Processen fortgår tills sista lagret är sintrat.

• efTerArbeTe 

Produkterna kyls en stund i maskinen, 

något som fortsätter efter att ”kakan” 

av produkter lyfts ur maskinen. När kyl-

ningen, som är lika lång som byggtiden, 

är färdig, vidtar rensning, blästring och 

kontrollmätning.

Polyjet

SLS selektiv lasersintring

■  Efter nedkylning, rensas SLS-detaljerna från
 icke-härdat pulver – som kan återanvändas – och 
 går vidare till blästring och till exempel lackering.

■ EOSINT P 730 är en imponerande maskin.  
 Arbetsområdet är drygt 150 liter stort
 och det största i Skandinavien.



Tekniska data SLA

LASER

PULVERBEHÅLLARE

SPEGELSYSTEM

RECOATER

PULVERBÄDD

F-THETA-LINS

Tekniska data SLS

 

490 x 390 x 200 mm

± 0,10 mm

0,40 mm

Tekniska data Polyjet

Ytfinish

Noggrannhet

Fukttålighet

Skärpa

Styrka

Flexibilitet

Värmetålighet

SLA, SLS och Polyjet en jämförelse 

1) Med en speciell epoxivariant, förbättras Flexibilitet
till 4, men Noggrannhet blir något sämre.

SLA          SLS

5                3

5                3

3                4

5                4

4                5

31)               5

2                4 

Polyjet

4

4

4

5

3

4

2

3D SYSTEMS SLA 5000

Arbetsområde 508 x 508 x 400 mm
 
Typisk noggrannhet ± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek 0,35 mm 

3D SYSTEMS SLA 3500

Arbetsområde 350 x 350 x 400 mm

Typisk noggrannhet ± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek 0,35 mm 

 
3D SYSTEMS SLA 250/50

Arbetsområde 250 x 250 x 250 mm

Typisk noggrannhet ± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek 0,30 mm

EOSINT P 390

Arbetsområde 340 x 340 x 620 mm
 
Typisk noggrannhet ± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,50 mm 

EOSINT P 730

Arbetsområde 700 x 380 x 580 mm

Typisk noggrannhet ± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,50 mm

POLYJET

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

Hur överför jag mina data?
På GTP klarar vi de flesta förekommande format och

metoder. Under Våra tjänster/Vilket filformat ska jag välja? 

på www.gtp.se får du vägledning.
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SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

Gradering 1-5, 5 är bäst.
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ETT MAGASIN KRING FRIFORMSFRAMSTÄLLNING FRÅN GT PROTOTYPER

UTGIVARE: GT Prototyper, Ystad

PRODUKTION: Reklambyrån Signalera, Lund
Text: Staffan Hassby Formgivning: Jens Martin

FOTO: Reklambyrån Signalera/Henrik Malmqvist,
Arcontia, Shape Audio, INO-CARE, Silva, Formkon, 
Koenigsegg

FRiFORM är ett magasin om friformsframställning, Rapid  
Prototyping, Rapid Manufacturing m m från GT Prototyper i Ystad.  
Vårt syfte är att informera om GTP och vår verksamhet. Vi har 
också en ambition att sprida kunskap om friformsframställ- 
ningens möjligheter och de vinster våra kunder kan skapa  
med nya metoder och nya sätt att utnyttja tekniken.

GT PROTOTYPER AB   Metallgatan 7   SE-271 39 Ystad   +46 411 100 30   www.gtp.sefriform

När vi friformsframställer färdigprodukter handlar det oftast om 

begränsade serier, där formverktygskostnaderna skulle bli allt för höga. 

Men vi tar också fram produkter som i princip inte går att tillverka på 

annat sätt, helt enkelt för att formverktyg har tekniska begränsningar.

Kontakta oss på GTP nästa gång du har en ”omöjlig” konstruktion!

Tänk fritt


