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Nu har vi växlat upp!

Äldre, större och snabbare!

T

iden går fort när man har roligt – och det har vi haft de
senaste två decennierna! GTP har faktiskt hunnit bli 20 år.
Även om vi haft våra uppförsbackar, så har det genomgående varit en mycket positiv utveckling för företaget. Då, i
mitten av 1990-talet, gjorde vi den rätta bedömningen om framtiden: 3D-utskrifter är inte bara en fluga, utan en metod som har
framtiden för sig, både inom prototyper och serietillverkning.
Under 2015 har vi investerat mer än någonsin tidigare.

Vi har installerat två nya, stora skrivare, en SLA och en SLS.
SLA-maskinen iPro 8000 är den största modellen i Skandinavien
och SLS-maskinen, EOSINT P760, är även den störst i sin klass.
Det betyder att vi nu har ökat kapaciteten rejält. 50 procent
på SLA-utskrifter och lika mycket på stora SLS-utskrifter!
Nu kan vi leverera stora detaljer och många mindre detaljer,
ännu snabbare. Kort sagt, vi har Skandinaviens största kapacitet
inom 3D-utskrifter!

Anders Tufvesson
VD, ägare, grundare. Arbetar med
företagsledning, försäljning, HR-frågor
och framtid.

Lasse Gistorp
Med de största 3D-skrivarna på marknaden kan vi
nu skriva ut rejäla detaljer i ett enda stycke eller
väldigt många små objekt samtidigt. Det beror på
vad du behöver. Här är en del av växellådan till ett
fordon i den riktigt tunga klassen, utskriven med vår
största SLA-maskin.

Teknisk chef, ägare, grundare.

Ingela la Fleur

Ansvarar för teknisk utveckling och

Ekonomi, säljsupport, offerter,

har kunskap om det mesta

order, fakturor, frakter.

inom additiv tillverkning.

Kort sagt, spindeln i nätet.

Niclas Nilsson
Ansvarar för produktion och

Tänk GT Prototyper

produktionsplanering, ser till att
allt levereras i rätt tid.

Mattias Nilsson
Huvudansvarig för försäljning och
kundkontakter. Arbetar med materialoch teknikval för uppdragen, offerter
och leveransplaner.

+46 411 100 30

|

Metallgatan 7

|

SE-271 39 Ystad, Sverige

|

www.gtp.se
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P

WS Nordic AB i Perstorp är ett

Norden ”early adopters”

företag som ger oss förutsättningar

– När vi tar fram nya produkter handlar det

att klara vår avfallssortering. PWS,

mycket om samarbete med våra kunder.

som är ledande på sitt område i Norden, ut-

Om en ny produkt ska passa in i systemet,

vecklar och tillverkar sopkärl, papperskorgar

måste ett antal saker fungera, konstaterar

och en mängd andra produkter för samla in

Dan. Om man tar fram ett nytt fack till ett

och hålla ordning på det vi lämnar efter oss.

sopkärl fordras att sopkärlen anpassas till

Sannolikheten är mycket hög att det står

det nya facket, att konsumenten slänger

PWS på din egen tunna!

rätt saker i facket, att sopbilarna anpassas

PWS är sprunget ut Perstorp Form,

till tömning av facket och att avfallsanlägg-

en gång en division inom kemikoncernen

ningen anpassas så att sopbilen kan töm-

Perstorp AB, men idag ägt av ESE World.

mas rätt. Men, den nordiska marknaden är

De första sopkärlen, så som de ser ut idag,

öppen för innovationer och nya lösningar, en

lanserades 1984, som resultatet av ett

föregångare i Europa.

samarbete mellan Perstorp Form, Svenska

– Det är bra för oss att sitta i Sverige,

Renhållningsföreningen (nuvarande Avfall

där vi på nära håll kan se hur nya saker

Sverige) och tillverkare av sopbilar.

fungerar i praktiken. Vi arbetar mycket

Idag står PWS i Perstorp för utvecklingen

”hands on”. Det börjar ofta med en idé eller

av kärlen - i storlekar från 80 till 1100 liter

en ruff skiss, men som tur är har vi mycket

Biohyllan för organiskt avfall

– medan tillverkningen sker i Tyskland och

duktiga medarbetare, som kan visualisera

Frankrike.

våra tankar på ett sätt som gör att vi kan dra

Många upplever sortering av organiskt avfall som
jobbig, i alla fall på sommaren när det är varmt.
Lukten kan bli obehaglig och det finns en tendens att
fluglarver utvecklas, i synnerhet under rötmånaden.
– Det som saknas är luft, berättar Dan. Vi har kärl
med perforerade sidor för ökad luftväxling och som har
ett perforerat ”innergolv” med luft under. Dessutom
har det en Biohylla, en produkt vi utvecklat och som
sitter strax under kärlets lock. Där ställer man den
senaste papperspåsen, så att den får chans att torka.
När man sen kommer med nästa påse, knuffar man
ner den första i kärlet och ställer den nya på hyllan.
Biohyllan kan naturligtvis användas i vilket sopkärl
som helst, med klart förbättrat resultat.

När det gäller sopkärl för de svenska
hushållen blir fyrfackskärlen allt vanligare.
Ofta har man två 370-literskärl, där man

projekten vidare till kunder och utvecklare,
berättar Dan.
– Till exempel hjälper GTP oss med

sorterar färgat och klart glas, plast, metall,

prototyper när vi har nått så långt att det inte

tidningar, kartong, matavfall och restavfall

räcker med skisser eller ritningar, utan vi

– det som ”blir över”.

måste se, känna och prova på riktigt. Och det

– Det blir allt mindre avfall i behållaren för
restavfall, berättar Dan Håkansson, VD på

går fort! Vi har offert och leveransbesked på
nolltid och paketet kommer på utlovad dag.

PWS. Det visar hur mycket av våra sopor vi

Från avfall
till resurs
Sopor är inte längre något vi bara bränner eller deponerar. Idag är vårt avfall en
resurs, något som kan återvinnas och återanvändas som nya råvaror, bara vi
sorterar det rätt. I de flesta kommuner har vi kommit långt inom sopsortering och
för många av oss är det numera en självklarhet att hålla isär de olika fraktionerna.

kan omvandla från avfall till råvaruresurser!

Konsumentbeteende och
produktutveckling
– Vi arbetar ständigt med att utveckla våra
kärl, fortsätter Dan. Man upptäckte ganska
snart att storleken på de olika insatserna
i fyrfackskärlen kanske inte var optimala.
Till exempel fylldes plastfacket snabbt upp,
medan det blev ganska tomt i tidningsfacket, när det inte längre var självklart att ha en
dagstidning i pappersformat. Vi följer samhällsutvecklingen och konsumentbeteendet
noga och anpassar vår produktutveckling
därefter.
– Det finns något som kallas för plockanalys, där man går igenom vad som egentligen finns i ”osorterade sopor”. Kanske inte
alltid så trevlig sysselsättning, skrattar Dan,
men mycket lärorik och ett bra underlag för
framtida utveckling!

Elektronikboxen fungerar i alla lägen
– I Elektronikboxen lägger man trasiga glödlampor,
elavfall och förbrukade batterier. När den är full,
hänger man den på sopkärlet inför en tömning, så tar sopåkarna hand om avfallet.
– Bilden visar ett typiskt utvecklingsarbete. Efter de första handskisserna
gick vi bort till plåtslagaren och fick
gjort en metallåda. När arbetet
framskridit till CAD-ritningar
var det dags för GTP att
komma in i bilden.
Nummer två och tre
visar prototyper i
olika utvecklingsstadier
och längst
fram en
”skarp”
box.
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prototyper
För Jelmtech är

självklara i utvecklingsprocessen
– Vi släpper inte våra utvecklingsprojekt förrän vi vet att allt fungerar
precis som det var tänkt och att produkten går att tillverka på ett tekniskt
och ekonomiskt acceptabelt sätt. Det tycker vi är vårt ansvar.

J

En utrymmeseffektiv sits, för säkerhet
och bekvämlighet i duschen.

CareLock öppnas via en mobiltelefon och är tänkt bland
annat för bostäder för äldre, där hemtjänsten då slipper
hantera fysiska nycklar. Nyckelhantering beräknas ta
ca 15 procent av hemtjänstens arbetstid i anspråk.

– Det är lite av en ynnest att få arbeta
i så vackra omgivningar, säger Staffan.
Jelmtech har egen sjötomt mot
Hjälmsjön i Örkelljunga.

elmtech i skånska Örkelljunga är

år hade stugan blivit allt för trång och man

produktutveckling, berättar Staffan Viebke,

– Kompetenserna här i huset är många och

hundra av. Vårt kunnande inom produktions-

är inte bara av gammal vana, utan vi får

jämngammalt med GTP, alltså 20

flyttade in i större lokaler i samma byggnads-

numera marknadsansvarig på Jelmtech.

breda – verktygsmakare, civilingenjörer,

teknik är stort, bland mycket annat gör vi

valuta för pengarna vad gäller service, kvalitet

år. Staffan Viebke var anställd som

komplex. Idag är man 28 medarbetare, som

Vi tar våra kunder från en – ibland diffus – idé

industridesigners och en rad andra speci-

FEM-/hållfasthets-beräkningar, utför form-

och leveranstid. Och det är avgörande för

produktutvecklare på Eljo i Båstad i början

verkar enligt företagets devis ”Din vision är

till en färdig produkt, inklusive en fungerande

alister, fortsätter Staffan. Vi brukar dela in

fyllnadsanalyser och beredning/granskning

oss, för prototyper är ett mycket viktigt led

på 90-talet, där han träffade Karl-Erik

vår utmaning”.

produktion. Vissa gånger är vi bara involve-

projekten i olika steg:

av formverktyg. Det största formverktyget vi

i vårt utvecklingsarbete.

Philipsson, inhyrd konsult. När Staffan kände
att det var dags att röra på sig, slutade det

Namnet Jelmtech för även ett lokalhistoriskt arv vidare. I byggnaderna verkade näm-

rade i delar av processen, men oftast är vi
med från A till Ö.

med att han och Karl-Erik slog sig ihop och

ligen under många år Jelms, en av Sveriges

startade Jelmtech.

ledande leverantörer inom herrekipering och

ting, understryker Staffan. Det handlar om

dessutom Kunglig Hovleverantör.

en process, ett teamwork, där såväl kunden

Man fann lämpliga lokaler i en nedlagd
textilindustri i Örkelljunga, en etablering som
visade sig klok, med tanke på de goda ex-

Från idé till produktion

pansionsmöjligheterna. För redan efter några

– Vi är alltså teknikkonsulter med fokus på

– Nu är det inte bara vi som gör någon-

• Analys
• Projektplanering
• Industridesign
• Konstruktion
• Produktionssupport

varit delaktiga i vägde hela 40 ton!
– Produktionstänkandet är viktigt, att

verksamhet är så prototypintensiv, påpekar

Det är ju där våra uppdragsgivares framtid

Staffan, men vi inser att vi inte skulle klara

hänger och det är ett ansvar vi tar mycket

Konstruktion är basen

seriöst. Bland annat här är prototyper en

inblandade. Men, normalt är det vi som tar

– Alla steg är viktiga, säger Staffan, även om

viktig faktor.

det övergripande ansvaret för projektgången.

området Konstruktion kanske är basen i vår
ning matchas mot verklighetens krav. Vi

– Våra kunder är många och hemmahörande i de mest skiftande branscher.
Det är stora och små företag inom bland

väljer till exempel produktionsmetod utifrån

annat medicinteknik, elmateriel, fordonsin-

den volym man tänker sig att tillverka. Det är

dustri, skyddsutrustning och fritidsprodukter.

ju en himmelsvid skillnad mellan en förpack-

Spännvidden omfattar allt från salladsbestick

ning, som spottas ut i miljoner

till vindkraftverk, berättar Staffan. Det fysiskt

exemplar om året, och

största vi arbetat med är maskinhuset till just

produkter som det kanske inte säljs mer
än några

ett vindkraftverk.

Höga konsultkrav
– Lika höga krav som vi ställer på
oss själva, ställer vi också på våra
leverantörer och konsulter. GTP
har vi arbetat med ända sedan vi
startade Jelmtech, berättar
Staffan. Vi känner varandra
väl och vi vet att vi kan
utmana och kräva en hel
del av dem. GTP är vår
största leverantör av
modeller och prototyper,
utan jämförelse. Och det

– Den här känner de flesta igen, ryggsäcken Boblbee. Det var ett
kul projekt, som vi följde från idé, hela vägen ut på marknaden.

egna 3D-skrivare, med tanke på att vår

det verkligen går att tillverka en produkt.

som andra konsulter och leverantörer är

verksamhet. Det är här tankar och utform-

– Vi har naturligtvis funderat på att ha

oss med bara en maskin. Ibland handlar det
om tåliga funktionsprototyper, andra gånger
är ytfinishen viktigast. Det blir för stora
maskininvesteringar och dessutom måste vi
investera i kompetens och hänga med i teknikutvecklingen. Vi har kommit fram till att
det är både ekonomiskt och resultatmässigt
bäst att låta specialisterna sköta det! ▪

– Instrument för snabba blodanalyser är ett
annat exempel på produkter vi tagit fram.
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Från noll

till ledande
på 20 år!

GT Prototyper fyller 20 år! För två decennier sedan startade Anders Tufvesson och Lasse Gistorp GTP i Ystad.
Båda kom från formverktygsindustrin, men hade också arbetat tillsammans inom utbildningssektorn. Anders
och Lasse kom i kontakt med 3D-utskrifter i USA i början av 1990-talet och de insåg snabbt potentialen. 1996 var

Kontroller av resultatet är mycket viktiga.
Stämmer inte måtten, är prototypen utan
värde.

Lackering är en viktig del av framtagningen av showmodeller. Lagret av färg är omfattande och det som
inte finns, det skaffar man eller blandar efter recept.

GT Prototyper ett faktum och med från början var också Niclas Nilsson, Lars Andersson och Mattias Nilsson.

Skandinaviens största maskiner

Människa och teknik

I början handlade det om FDM-teknik (Fused

Men GTP är inte bara maskiner, långt därifrån.

ett spetskompetensområde under 20 år, har

Deposition Modeling), men siktet var ännu

Vid framtagning av prototyper handlar det

GTP kunnat optimera inte bara produktions-

högre ställt och efter bara ett år installerades

om teknisk förståelse och inte sällan om en

resultatet, utan också kunnat skapa rutiner

den första SLA-maskinen – ett kliv direkt till

närmast konstnärlig känsla för slutprodukten.

för mycket korta och säkra leveranstider.

den mest noggranna tekniken.

Många prototyper lackeras och/eller textureras,

Resultatet är många och trogna kunder i hela

För att möta marknadens krav på starka

förses med logotyper och texter, monteras till

Skandinavien.

och hållbara funktionsprototyper infördes 1999

showmodeller eller fullt fungerande apparater,

också den pulverbaserade SLS-metoden.

något som kräver ett särskilt engagemang.

en ledande aktör inom vårt verksamhetsom-

Utrustningen, en EOS P350, banade också

Insikt och förståelse för projektet kan mini-

råde, konstaterar Anders Tufvesson. Under

väg för småserietillverkning av färdigprodukter.

mera kundernas framtida problem radikalt.

åren har vi också utvecklat tekniker för bl a

områdena. Genom en konsekvent satsning på

– Idag vågar vi utan vidare påstå att vi är

medicinska tillämpningar och utvecklat nära

Under åren som följde växte maskinpark,
kapacitet och know-how. Idag opererar man tre

En ledande aktör

SLA- och sex SLS-maskiner. Bland såväl SLA-

GTP är ett unikt företag, en av Skandinaviens

metallgjutning, fräsning och speciallackering.

som SLS-maskinerna finns Skandinaviens största

få renodlade servicebyråer inom additiv till-

Det innebär att vi kan erbjuda absolut spetskompetens inom varje område. ▪

enheter, med byggmått på 750 x 650 x 550

G & T, Gistorp och Tufvesson, startade sitt prototypföretag för 20 år sedan.

serieproduktion är de dominerande arbets-

respektive 700 x 380 x 580 mm.

GT-prototyp: Ständigt i beredskap i skogen – Hooked on Natures bärplockare i fickformat.

verkning, där snabb prototypframställning och

branschsamarbeten inom t ex vakuumgjutning,

GT-prototyp: Nav med muskler – en högeffektiv
elmotor för cyklar från Höganäs.

Riktigt stor GT-prototyp: Del av växellåda,
utskriven i ett stycke i vår nya SLA-maskin.

GT-prototyp: Boblbee är definitivt ett nytänkande
inom ryggsäckar. Född 1998, men lika aktuell idag.

GT-prototyp: Air TTL-C Remote från Profoto – bland det
vassaste som finns inom styrning av ”off the camera flash”.
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Det är skillnad

Responsen på P41 har varit mycket positiv
och flera regioner och landsting har visat
intresse, några ville omedelbart beställa!

GTP ställde upp

på flickor och pojkar
M

ichael Rausman bor på en 1700-talsgård

– biogas – som ger minimal miljöpåverkan, jämfört med direkt förbränning.

i Glumslöv söder om Helsingborg. Hans

Michael och Birgitta har också valt att tillverka i Sverige, både för att undvika

fru Birgitta är barnsjuksköterska och driver

onödiga transporter och för att ha bättre kontroll på processen.

Systerbirgitta®, ett vårdbolag som arbetar med elevhälsa.
Själv är Michael verksam i reklamvärlden som art director

Uppfinnarna

med egen byrå. Kombinationen idéintensivt jobb och

Michael och Birgitta tävlade också i TV4:s program Uppfinnarna, där man

hustru Birgittas yrke, ledde till utvecklingen av det som

bland 1200 anmälda tog sig till final. Det innebar exponering i tre eller fyra

idag kallas ”P41” (Pee for one), ett patenterat urinprovs-

program. Tack vare projekt P41 har Michael också engagerat sig i Svenska

kärl för analys, inte bara för kvinnor utan även för små

Uppfinnarföreningen SUF Helsingborg, där han är ordförande, och är ledamot

barn och äldre.

i SUF:s riksförening.

Michael och Birgitta har gemensamt drivit utvecklingsarbetet och fått ekonomiskt stöd av främst ALMI.

För djur
Michael och Birgitta har arbetat med P41

Anders, vilket jag gjorde. Du har en prototyp

under några år. Resan har inte varit rak,

klockan två på tisdag.

utan man har testat många varianter och

– Vi klarade första uttagningen i TV4:s Upp-

klockan två. "Klockan tio måste jag ha den",

finnarna med bara ritningar och illustrationer,

bönade jag. ”OK, vi fixar det” svarade

men plötsligt ökade kraven, berättar Michael.

Anders.
– Klockan tio på tisdagen stod jag på GTP

olika material, bland annat papp, som inte
fungerade för ändamålet.
Men Systerbirgitta®, som är det varumärke
P41 säljs under, sitter inte stilla. Just nu
håller man på att utveckla P41 för veterinär-

och domare bättre förstod hur det fungerade.

i Ystad och fick se P41 för första gången.

ändamål, en version som också täcks av

På söndagen insåg vi att vi behövde en prototyp

Det var nästan som att se ett barn födas, ler

patentet. Att ta urinprov på djur – hundar,

till inspelningen på tisdagen!

Michael. Och vilken insats från GTP:s sida!

katter och boskap – kan även det vara en

– Vi kände redan till GTP, så jag ringde

”

– ”Skicka de filer du har” svarade

– Men, det räckte inte. Jag skulle flyga

Nu skulle de ha en riktig modell, så att tittare

Det är konstigt att vissa, mycket naturliga saker, ska ta så lång tid. Till exempel ett vettigt
utformat urinprovskärl för kvinnor. Och med tanke på att vi lämnar ungefär två miljoner
urinprov i Sverige varje år, så är detta inget litet problem.

Och vi hade inte ens riktiga CAD-ritningar!

– Detta var en homogen, relativt grov

upp Anders Tufvesson på hans privatnummer

modell. Senare tog vi fram en transparent

och förklarade mitt dilemma.

prototyp, i hög finish och med alla funktioner.

Det var nästan som att se
ett barn födas, ler Michael.
Och vilken insats från
GTP:s sida!”

rejäl utmaning! ▪

Könsanpassat urinprovskärl. Halva
mänskligheten har inte funderat så
mycket på det, men den andra
halvan har haft problem sedan
man började ta urinprov.

– Man lär sig väldigt mycket på en resa som P41, konstaterar Michael,
och det stöd man kan få genom SUF kan bespara den som vill förverkliga
sina idéer en väldig massa bekymmer.

För kvinnor från början
Det nya urinprovskärlet är anatomiskt utformat för kvinnor

För veterinärer kan det
vara en utmaning att ta
urinprov på djur, men
paret Rausman har tagit
sig an även detta problem.

och ersätter traditionella muggar, som egentligen bara
passar män. Den ”halvmjuka” P41 kläms mellan låren
och när kvinnan sitter ner och urinerar samlas urin i
behållaren, medan överflödet rinner ner i toaletten.
Hålet täcks med en plugg som inte kan tas bort utan att
gå sönder. För att tömma kärlet klipps istället pipen bort.
Detta säkerställer att provet är orört vid analys, något
som är viktigt både vid hälsoundersökningar och vid
t ex dopingkontroll – man kan helt enkelt inte fuska
med provet.
P41 betyder också att kvinnan kan ta urinprovet
hemma och skölja av kärlet innan hon lämnar in det
för analys.
Små barn och äldre är en annan viktig målgrupp.
Provtagningskärlet placeras helt enkelt i en blöja och
samlar upp urinen. På små barn har man hittills tejpat
fast en ”plastpåse” för uppsamling av urin och tejp är
inte behagligt på ömtålig spädbarnshud.

Miljötänkande
P41 tillverkas ungefär som en PET-flaska, man blåser
helt enkelt upp den. Den tillverkas av potatisstärkelse,
ett biomaterial som gör att den kan rötas som matavfall
efter användning. Resultatet blir förnyelsebar energi

Michael och Birgitta bor naturskönt på
Glumslövs backar, där skånska Söderåsen
löper ut mot Öresund.
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Ett stort steg
inom individuell medicindosering
av tabletter

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom, som medför rörelseproblem såsom stelhet
och skakningar. Sjukdomen påverkar även autonoma nervsystemet, med symptom som balanssvårigheter, trötthet, sömnproblem och blodtrycksfall. Sjukdomen kan inte botas, men däremot
kan man minska symptomen. På Sensidose AB, ett läkemedelsföretag i Sollentuna, har man
utvecklat ett innovativt system för individuell dosering av tablettläkemedel för Parkinsons sjukdom.

Vid rätt tidpunkt droppas rätt mängd
medicin ner i glaset, enkelt och säkert.

n svårighet med Parkinsons är att få en jämn halt av läke-

E

kombinerar smartphoneteknologi med mikrotabletter. MyFID® laddas

I första steget handlade det om design och storlek. Dels skulle naturligtvis tekniken

medlet i blodet. För att uppnå det krävs att patienten tar

med en kassett, innehållande läkemedlet i formen mikrotabletter med

få plats, men ergonomin var precis lika viktig. Man provade på patienter så att

sin medicin många gånger under dagen. Normalt innehåller

5 mg levodopa och 1,25 mg karbidopa som verksamma substanser

handhavandet blev enkelt; avläsa display, tablettdistribution, stoppa i nya tablett-

tabletterna en dos på 50 eller 100 mg, men det är en dos som

i varje mikrotablett. Tabletterna är för små för att hanteras manuellt,

kassetter m m.

kanske inte passar alla patienter. Vissa patienter är också mycket

utan de är avsedda att tas med hjälp av doseringsapparaten MyFID®.

känsliga för storleken av dosen och reagerar på även små förändringar.

– Ett schema som anpassas individuellt till varje patient program-

Det andra steget koncentrerade sig på komponenterna inuti MyFID ®. GTP tog
fram detaljerna efter CAD-ritningar och apparaten monterades ihop. Funktionstester

Det är därför viktigt att kunna göra en individuell och noggrann

meras in i MyFID® av en läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal,

vidtog och det blev några prototypomgångar innan man var helt nöjda med funktio-

justering av dosen. Att bryta sönder piller i mindre delar kan vara

berättar Annika. Man ställer in dosens storlek och bestämmer när

nerna, ner i minsta detalj.

svårt och är inte en särskilt exakt metod. Lösningen ligger snarare

medicinen ska intas. MyFID ® påminner patienten med ljud och

i att göra dosen i varje piller mindre.

vibrationer – ungefär som en mobiltelefon – att det är dags för
Grundarna av Sensidose,
professorerna Sten-Magnus

medicinintag. På displayen ser man det aktuella medicineringsning släpper MyFID ® ifrån sig dosen av mikrotabletter ned i ett glas

Nyström, utvecklade tanken

vatten, där de snabbt löses upp och kan drickas.

håller 5 mg, som möjliggör
att anpassa doseringen
individuellt till varje pa-

med dem tidigare. Och vi är jättenöjda, vi har fått god service och snabba leveranser,
något man gärna vill ha i utvecklingsprocessen, avslutar Annika. ▪

GTP har varit involverat i utvecklingen
av MyFID® från början, berättar
Sensidoses utvecklingschef Annika
Lindgren, och levererat detaljer till
ett antal prototyper.

tillfället, men även de kommande under dagen. Med en knapptryck-

Aquilonius och Christer
på mikrotabletter som inne-

– Vi fick GTP ”på rekommendation” av utvecklingsingenjörer som samarbetat

Patienten kan själv justera dosen efter sina behov inom de ramar
som bestämts av behandlande läkare. Om man av någon anledning
tycker att dosen inte räcker till, kan man t ex begära en extrados
mellan de ordinarie medicineringstillfällena.

tient och att dessutom
göra det enklare att ta

Viktig statistik

medicinen, eftersom

Patienten kan också med jämna mellanrum redovisa sitt hälsotill-

tabletterna lätt lö-

stånd på olika skalor i MyFID ®. Svaren på dessa frågor, tillsam-

ses upp i vatten.

mans med statistiken på medicinintag i mängd och tid som lagras
i MyFID ®, utgör grunden för den behandlande läkarens justering av

Bestämda doser
vid bestämda
tidpunkter
Annika Lindgren är

dosen eller förändring av behandlingen.
– Naturligtvis ligger det nära till hands att tänka sig att MyFID ®
kan användas för andra sjukdomar än Parkinsons, säger Annika,
men det dröjer ett tag innan vi berättar mer om detta!

utvecklingschef på
Sensidose och har varit
med på resan fram till det som
idag är MyFID ® – My Flexible
Individual Dosing – en apparat som

GTP med från början
MyFID ® är ett sofistikerat instrument, som krävt många utvecklingssteg. GTP har varit involverat i processen från början och levererat
plastdetaljer till ett antal prototyper av MyFID ®.

MyFID® ger Parkinsonspatienten trygghet i
medicineringen. Den programmeras individuellt
efter varje patients behov, kan enkelt justeras
om t ex medicineringen behöver förändras och
talar om när det är dags att ta medicinen.
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Huskvarna
– ett nav i symaskinsvärlden
Symaskinen är en av de mest sofistikerade apparater
vi har i våra hushåll. En mycket avancerad mekanik,
i kombination med det senaste inom elektronik,
datorer, touchskärmar och wifi, resulterar i ytterst
kompetenta och mångsidiga maskiner.
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P

å VSM Group AB Huskvarna hittar

produkt, Husqvarna Viking Designer Epic,

vi utvecklingsavdelningen hos SVP

som lanseras nu under hösten. Detta är

Worldwide, en förkortning som står

ungefär så långt utvecklingen av symaskiner

för Singer, Viking (Husqvarna) och Pfaff,

har nått, något mer avancerat finns inte på

alltså tre klassiska symaskinsfabrikat.

marknaden. Och det handlar inte bara om

I dag är allt samlat hos samma ägare,

elektronik och datorisering, utan också om

amerikanska investmentbolaget Kohlberg

sådana saker som användarvänlighet. Till

& Company.

exempel har vi marknadens största C-mått,

De 85 medarbetarna på utvecklings-

alltså avståndet mellan nål och själva pelaren

avdelningen sitter på klassisk Husqvarna-

till höger. Det ökade utrymmet betyder

mark. Här startade ett ”gevärsfaktori”

att man kan sy betydligt större saker än

redan 1689 och sedan dess har ett mycket

tidigare.

brett spektrum av produkter tillverkats här:

– Symaskiner handlar inte bara om hårdvara,
understryker Mona Roskvist Jansson. I utvecklingsavdelningens ateljé arbetar Barbara Brindzik med
utveckling av bl a sömmar och brodierier, en ytterst
viktig del av helheten.

kpistar, pistoler, köttkvarnar, spisar, kaminer,

Symaskinstrender

cyklar, motorcyklar, gräsklippare och motor-

– Tendensen för symaskiner är att de blir

sågar, bara för att nämna några. Och så

större, i alla fall top-of-the-line-maskinerna.

självklart symaskiner, som periodvis har

De blir tekniskt mycket avancerade och

varit en dominerande produkt i sortimentet.

sömnadstekniken utvecklas snabbt, berät-

skisser och kravspecifikationer, som så

Motorsågar och trädgårdsmaskiner är det

tar Andreas. En annan sak som utvecklas

småningom övergår i 3D-underlag och

som fortfarande tillverkas på Huskvarna-

är arbetsbelysningen. Med dagens LED-

prototyper.

fabriken.

lampor kan man skapa mycket ljus, utan
att få problem med värmeutvecklingen.

Utvecklar framtidens symaskiner

– Att sy hemma är en stark trend just

– Idag tillverkas alla symaskinerna i Shang-

nu. I många inredningsprogram på TV är

hai, men utvecklingen av Singer, Husqvarna

symaskinen ett självklart verktyg och det

Viking och Pfaff sker här i Huskvarna,

finns program som helt koncentrerar sig på

berättar Mona Roskvist Jansson, som är

textil och att sy. ”Customizing”, att ändra

chef för produktdesign. Hon och hennes

och anpassa befintliga plagg, är på modet

kollega Andreas Steen, chefsingenjör för

både i Europa och USA. I USA är quilt

exteriör design, visar runt i lokalerna, fyllda

– lapptäckesteknik – väldigt populärt och

med symaskiner i olika stadier av utveck-

en metod som lämpar sig väl för våra nya

ling och utformning, vissa så hemliga att

Epic-maskiner, med det större C-måttet.

strikt fotoförbud gäller.
– Det här, säger Mona och visar på en

Prototyper för form och funktion

Husqvarna Viking symaskin, som lyser

I produktutvecklingsarbetet hos SVP

spännande blått i ena änden, är vår senaste

tillhör prototyper vardagen. Allt börjar med

– När det gäller våra symaskiner handlar
det dels om rena designfrågor, att maskinerna är tilltalande och att varje varumärke
har ett särskiljande

Till en viss
gräns kan
man bedöma
formen på 3D
och bilder,
men inget
slår en riktig
modell eller
prototyp!

utseende. Här
använder vi externa
designbyråer, en för
varje varumärke.
Till en viss gräns
kan man bedöma
formen på 3D och
bilder, men inget
slår en riktig modell
eller prototyp!
Men, prototyper

är minst lika viktiga för de rent fysiska och
tekniska kraven. Det gäller till exempel
användarvänlighet, tillverkningsteknik
och service-/reparationsvänlighet. Det är
mycket som ska få plats innanför skalet på
en symaskin. Mekanik, motorer, sladdar,
stag och kugghjul ska samsas i mycket små
utrymmen, där de dessutom ska fungera
problemfritt under många år.

Hands-on mycket viktigt
– Det är mycket svårt att göra sådana
bedömningar och konstruktioner utan att
testa i full skala och därför använder vi oss
av prototyper i stor omfattning. För några år
sedan råkade vi ut för att det inte gick att få
in händerna ordentligt för att trä nålen på en
Husqvarna Viking Designer Epic med bl a touchscreen,
lanserad hösten 2015, är förmodligen marknadens mest
avancerade symaskin.

maskin, något som blev mycket tydligt med
Stegen kan vara många från första prototyp till en färdig maskin. Här visar Mona Roskvist Jansson och Andreas
Steen 3D-utskrifter i olika utvecklingsstadier, plus en ”skarp” Husqvarna Viking Designer Epic.

en prototyp. Nu hade maskinen inte konstruerats här hos oss, ler Mona, men den skulle
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Additiv tillverkning

Teknik, prestanda, material, möjligheter.
Vilken teknik och vilka material du ska använda beror helt på syftet med den detalj du
vill skriva ut i 3D. Ska det vara en showmodell för visuellt betraktande? En modell för
att testa olika funktioner? Eller serietillverkning av färdiga produkter? Här kan du läsa
om de olika metoderna – SLA, SLS* och Polyjet – och de olika materialens egenskaper.
*SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

SLA stereolitografi
Det är ovärderligt med de
”hands-on”-möjligheter som
prototyperna ger oss. Ibland är det små
detaljer vi upptäcker, saker som aldrig skulle
ha uppmärksammats på en ritning eller illustration.

jade metoden för additiv tillverkning på

En plattform placeras precis under ytan i ett

När prototyperna tagits ur badet tvättas de,

marknaden. GTP har tre SLA-system från

bad bestående av flytande, UV-härdande

stödstrukturen tas bort och de efterhärdas

3D Systems, varav iPro 8000 är den största

epoxi. Lasern belyser sedan det område som

i en UV-ugn. Slutligen putsas och efter-

maskinen i Skandinavien, med ett bygg-

beskrivs av det skapade körprogrammet,

kontrolleras prototyperna.

mått på 750 x 650 x 550 mm.

varpå epoxin härdar. När första lagret är

•

Fördelar

SLA är den noggrannaste metoden, med
en måttavvikelse på oftast max 0,1 mm.
masterframtagning för vakuumgjutning
och olika typer av metallgjutning. SLA kan
också producera i transparenta material.
Materialen som används är lämpliga för

ju ändå säljas under ett av våra namn.

Filerna kom från USA, men det fanns en del

enklare funktionsprototyper och, i vissa fall,

– Belysning är ett annat område där prototy-

frågetecken. GTP tog över kommunikationen

småserieproduktion.

perna är ovärderliga, fortsätter Andreas. Det

med den amerikanska designbyrån och inte

Nackdelar

är i praktiken omöjligt att bedöma ljussprid-

bara löste problemen, utan levererade dess-

•

ning, skuggor, bländning och andra effekter

utom på rekordtid.

SLA har färre material än SLS att välja mel-

Håller vad de lovar
– Vi använder mer än en leverantör av proto-

– En annan faktor är GTP:s maskinstor-

lan, alla bygger på epoxi. Jämfört med SLS

lekar. De kan tillverka så stora detaljer att vi

har SLA/epoxi något sämre åldringsbestän-

slipper skarvar och limning, något vi uppskattar mycket, avslutar Andreas. ▪

dighet och epoxin gör också prototyperna
fuktkänsliga (hygroskopiska). Dock använ-

typer, lite beroende på vad vi behöver. Det

der GTP de senaste generationerna material,

handlar om allt från enkla modeller för visuell

där dessa egenskaper är minimerade. Även

bedömning, till fullfjädrade funktionsmodeller.

värmetåligheten är sämre än hos SLS.

GTP har varit leverantör till oss under många
år och vi har nått en nivå där vi har mycket
lätt att samarbeta. Såväl kvalitet som pris och
leveranstider fungerar utmärkt. Och framför
allt håller de vad de lovar.
– Vi hade hamnat i tidsnöd när vi skulle
presentera en Singer-maskin, minns Mona.

Efterarbete

•

Metoden ger fina ytor och är självklar vid

med bara CAD-underlaget.

SLA-tekniken

SLA var den först kommersiellt utnytt-

•

Mjukvaruteknik

Tekniken bygger på samma principer som
alla additiva tillverkningsmetoder. Med ett
speciellt datorprogram skiktas en CADmodell i tunna lager, normalt 0,1 mm. I de
områden som bildas, skapar man ett raster
som styr en laser.

härdat, sänks plattformen en lagertjocklek
(0,1 mm) och nästa lager belyses. Processen
fortsätter, lager för lager, tills hela prototypen
är härdad.

•

När de utskrivna detaljerna är klara i SLA-maskinerna
vidtar den första delen av efterbearbetningen, helt
enkelt rengöring och borttagning av icke-härdad epoxi.
– Det är viktigt att inte slarva med skyddsutrutningen,
påpekar Lars Andersson.
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SLS selektiv lasersintring

Tekniska data SLA

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

Tekniska data SLS

GTP har använt SLS sedan 1999. Sex

beskrivs av körprogrammet. När laserstrålen

3D SYSTEMS SLA PROJET 7000HD

EOSINT P 390

system är i drift och de senaste, två

träffar pulverytan, smälter – sintrar – pulvret

Arbetsområde

Arbetsområde

340 x 340 x 620 mm

EOSINT P 730 och en P760, har extra

ihop. Lasereffekten är anpassad för att

Typisk noggrannhet

Typisk noggrannhet

± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek

0,60 mm

stor kapacitet.
•

Fördelar

SLS-prototyper är främst tänkta som
funktionsprototyper. Jämfört med SLA, blir

Minsta väggtjocklek

smälta det aktuella lagret plus ca 0,02 mm
ner i det föregående, så att lagren förbinds.
0,12 mm och ett nytt lager pulver läggs ut.
Processen fortgår tills sista lagret är sintrat.

prototyperna mycket starkare och klarar de

Efterarbete

•

De är också normalt billigare att framställa.

Produkterna kyls en stund i maskinen,

Sintrade prototyper kan även vara alternativ

något som fortsätter efter att ”kakan”

till vakuumgjutning, när man kan göra avkall

av produkter lyfts ur maskinen. När kyl-

på yttexturering, infärgning m m. SLS-prototy-

ningen, som är lika lång som byggtiden,

per har mycket god åldringsbeständighet och

är färdig, vidtar rensning, blästring och

värmetålighet. Tekniken är lämplig för stora

kontrollmätning.

± 0,05 mm
0,10 mm

EOSINT P 730 / P 760

3D SYSTEMS SLA 5000

När ett lager är färdigt, sänks plattformen

påfrestningar funktionstester kan innebära.

380 x 380 x 260 mm

Arbetsområde

508 x 508 x 400 mm

Arbetsområde

700 x 380 x 580 mm

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Typisk noggrannhet

± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek

0,35 mm

Minsta väggtjocklek

0,60 mm

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

3D SYSTEMS SLA iPro 8000
■

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

Arbetsområde

750 x 650 x 550 mm

Typisk noggrannhet

± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek

0,20 mm
LASER

SPEGELSYSTEM

detaljer och komplicerade geometrier. SLS är

PU

en snabb metod för många detaljer och man

LV

F-THETA-LINS

ER

•

BE

HÅ

kan också använda många olika material.

LL

Nackdelar

Ytfinish och noggrannhet är något sämre
än med SLA.
•

Mjukvaruteknik

RE

CO

Tekniken är samma som för SLA. Ett speci-

AT
E

R

ellt program skiktar en CAD-modell i lager
på 0,12 mm. I områdena som bildas, skapar

RBÄDD

PULVE

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

SLA, SLS och Polyjet en jämförelse

EOSINT P 760 är en imponerande maskin.
Arbetsområdet är drygt 150 liter stort
och det största i Skandinavien.

smältpunkten. Lasern belyser området som

Gradering 1–5, 5 är bäst.

Tekniska data Polyjet

Polyjet

POLYJET

SLA

SLS

Polyjet

Ytfinish

5

3

4

Noggrannhet

5

3

4

En UV-ljuskälla härdar flytande polymer som

egenskaper eftersträvas, t ex mjuka, gummi-

lager. Går att använda för begränsade

Arbetsområde

490 x 390 x 200 mm

Fukttålighet

3

4

4

”sprayas” ut, lager för lager. Lagrets tjocklek är

liknande material.

funktionsprover.

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Skärpa

5

4

5

Minsta väggtjocklek

0,40 mm

Styrka

4

5

3

Flexibilitet

3

5

4

Värmetålighet

2

4

2

så tunt som ner till 0,016 mm. Upplösningen

Fördelar

Nackdelar

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

•

1600 dpi i z-axeln. Toleransen hos

Många material med olika egenskaper:

Vissa geometrier får sämre sidoytor

modellerna följer ISO 2768-1 medel.

mjuka, hårda, transparenta, flexibla. Möjlighet

(vertikala). Materialen är akrylatbaserade,

att blanda olika material för att skapa olika

vilket gör att formstabiliteten och långtids-

Vilka material kan jag använda?

men det går naturligtvis att limma samman

egenskaper (”mjukt + hårt = halvhårt”).

egenskaperna har vissa brister.

delar till större modeller.

Detaljer kan produceras med olika material

Genom att använda olika material får produkterna
olika egenskaper och känsla. På www.gtp.se, under
Våra tjänster/SLS eller SLA/Materialspecifikationer kan
du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Arbetsområdet är 490 x 390 x 200 mm,

Polyjet-modeller lämpar sig utmärkt som
åskådningsmodeller och när olika special-

– t ex en mjuk packning integreras med en
hård detalj. Hög upplösning i z-axeln, tunna

•

AR

E

www.signalera.se

Tänk en gång till

OCH EN GÅNG TILL. OCH EN GÅNG TILL. OCH EN GÅNG TILL. OCH EN…
Serieproduktion med additiv tillverkning är ibland den enda
möjliga metoden, men det är också en metod som väldigt
ofta är både ekonomiskt och tekniskt överlägsen, när man står
inför valet mellan additiv tillverkning och traditionell produktion.
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FRiFORM är ett magasin om additiv tillverkning,
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 möjligheterna med additiv
tillverkning och de vinster våra kunder kan skapa
med nya metoder och nya sätt att utnyttja tekniken.

