Marknadsledande
prototyp och
serieproduktion
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Additiv tillverkning låter dig
slippa de hämmande fysiska
begränsningarna och lämnar fritt
utrymme åt dina idéer.

Frihet med digital
prototyp- och
serieproduktion
Aldrig har vägen från CAD till färdig produkt varit så kort.
Utvecklingen kring additiv tillverkning, PUR-gjutning och
formsprutning har öppnat dörrar till tillverkning som vi
förut bara kunnat drömma om. Och varje dag öppnar
tillverkningsmetoderna nya dörrar.

Idag kan vi välja vårt material friare,
vi slipper kostsamt spill, vi behöver inte
vänta på en lång produktionskedja i flera
steg, vi undviker att tekniken begränsar
designens fysiska form och vi kan välja
att tillverka allt från en-styck till stora
volymer.
Kärnkompetens för din idé
Din design måste hålla. En kontrollerad
produktion ger kortare ledtider och en
jämnare, hög kvalitet. I Prototals digitala
fabriker arbetar vi tekniknära för att
din produkt ska växa fram precis så som
du bestämt att den ska förverkligas.
Både i hållfasthet och formgivning.
Med verksamhetens kärnkompetens
koncentrerad kring additiv tillverkning,
PUR-gjutning och formsprutning får
din produkt alltid den mest optimala
realiseringen för ditt syfte.

Vägen till rätt produkt
Våra tjänster låter dig slippa de
hämmande fysiska begränsningarna
och lämnar fritt utrymme åt dina idéer.
Inte bara en gång, utan just så många
gånger du behöver för att till slut sitta
med din perfekta detalj. Ibland vill du
framställa en modell bara för att uppleva
hur din idés fysiska form faktiskt fungerar
eller behöver justeras. Ibland gjuter vi
fram detaljerna för bästa känsla och
funktion. Vi kan också tillverka verktyg
för att formspruta detaljerna i valfria
seriestorlekar.
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Kom närmare din slutprodukt. Additiv
tillverkning ger dig kostnadseffektiv, snabb
och designsäker framställning av din detalj,
prototyp eller visningsexemplar.
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SLS-teknik
För detaljer i hållbara material
Selektiv lasersintring, SLS, ger dig friheter i materialval som
gör att du kan få detaljer med särskild flexibilitet, styvhet och
åldringsbeständighet. När du behöver en funktionsmodell tillverkad i hållbart material är SLS en lämplig teknik som dessutom kan tillverka stora detaljer i delar som sedan sammanfogas
med lim. SLS ger tåliga, flexibla funktionsdetaljer som inte är
sprickbenägna vid påfrestning.
Genom olika typer av efterbehandling kan exempelvis
designdetaljer tillverkas. Detaljer putsas och lackeras så att de
blir så lika slutprodukterna som möjligt. De vita detaljerna kan
enkelt färgas in och även trumlas. Ytstrukturer, grafik, tryck och
kulörer går att addera i slutskedet av framställningen enligt
dina önskemål.
SLS-tekniken har en lång historia av förbättringar bakom sig
som gjort den till den pålitliga och välanvända tekniken den är
idag. Tack vare hög kapacitet hos Prototal ger SLS-tekniken dig
prismässiga fördelar särskilt när du vill tillverka många detaljer
samtidigt.

3D-printing
från CAD till detalj i ett steg
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Glöm de traditionella reglerna för hur en detalj ska och
kan tillverkas. Additiv tillverkning med 3D-printing låter
dig konstruera fritt utifrån design och funktion. Det ger
en designfrihet som minskar dina utvecklingskostnader
och reducerar risker som finns vid traditionell produktion.
När du väljer oss som leverantör, får du vår erfarenhet,
kunskap och tryggheten i att vi förstår din framtida
tillverkningsprocess. Prototal var bland de första
tillverkarna i Europa med en 3D-printer. Redan under
80-talet printade vi detaljer till konstruktörer, konsulter
och inköpare över hela Skandinavien. Och vi fortsätter
att ligga i framkant.
Vi håller korta ledtider i prototypfasen och vet att din
kommande produkt behöver nå marknaden så snabbt
och säkert som möjligt. Det både vill och kan vi hjälpa dig
med. Till oss kan du vända dig oavsett om du är en van
beställare eller om du ska beställa din första prototyp.
Vi lyssnar noga till dina behov och stödjer dig hela vägen
från CAD till färdig detalj.

SLA-teknik
För detaljer med hög upplösning
Den första 3D-printtekniken stereolitografi, SLA, erbjuder idag helt andra material än när den såg dagens ljus
på 80-talet. Idag är SLA en stabil teknik som producerar
hållbara modeller när du vill åt detaljer som kräver ytfinhet, detaljrikedom och måttnoggrannhet. Särskilt när du
behöver en designmodell eller master för PUR-gjutning är
SLA en välanpassad teknik. Det eftersom den låter dig göra
flera olika materialval för att nå hög transparens, flexibilitet
eller styvhet.
SLA ger dig en skärpa, släthet och detaljrikedom som
ofta är efterfrågad vid just prototypframställning. För
designmodeller som du vill använda exempelvis vid mässor
eller fotograferingar putsar vi upp och lackerar ytan så att
detaljens likhet med slutprodukten optimeras. I slutskedet
adderar vi även grafik och tryck.
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MJF-teknik
För snabb tillverkning av större serier
Multi Jet Fusion, MJF, är en ny höghastighetsteknik inom
3D-printing. Med precis upplösning och hög bygghastighet som
tidigare inte var möjlig, sätter tekniken en ny standard för vilka
krav vi kan ställa på 3D-printing. Tekniken är idealisk för såväl
enskilda detaljer som serietillverkning i ett antal som man aldrig
förut förknippat med additiv tillverkning. Efter tillverkning kan
de printade detaljerna till exempel infiltreras, lackeras, infärgas
eller putsas för att få den yta du behöver. Med MJF vinner du
stora prisfördelar tack vare just tillverkningshastigheten, särskilt
när det kommer till de större antalen.
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Med ett välarbetat yttre
kan din modell bli i det
närmaste identisk med den
egentliga produkten inför
visningar, fotograferingar
eller mässor.

Det övertygande slutarbetet
När du behöver mer än en rå detalj.
För tillfällen när utseendet betyder
allt. Högblank, matt, strukturerad
eller gummerad yta. Metalliskt ytskikt
eller med grafik och tryck i form av
exempelvis logotyper och symboler.
Med ett välarbetat yttre kan din modell
bli i det närmaste identisk med den
egentliga produkten inför visningar,
fotograferingar eller mässor.
Beroende på nivån av önskat
utseende erbjuder vi modellmakare
som färdigställer de ytor du behöver
på din modell. Din design och ditt
syfte med modellen avgör hur långt vi
behöver gå i slipning, spackling, puts,
lack och grafik för att få exakt det
utseende du är ute efter.
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Ingen argumenterar mot en
perfekt slutkläm. Detsamma
gäller din modell. När den
genomarbetade funktionen
sitter, då är resten upp till
utsidan. Med ett rättvisande
yttre talar din modell för sig själv.
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PUR-gjutning
Trygghet och erfarenhet
Vakuumgjutning

RIM-gjutning

För mindre serier av plastdetaljer
Med vakuumgjutning är framställningstiden kort
för små serier av detaljer. Särskilt för mjuka detaljer
ger tekniken ett utmärkt resultat, något som ofta är
en utmaning för 3D-printing.
Med 3D-printad mastermodell och gjutform i
silikon kan du snabbt få fram detaljer med hjälp
av flera olika varianter av polyuretan. Beroende
på materialval ger vakuumgjutning hårda, mjuka,
styva, flexibla, värmetåliga eller transparenta
detaljer. Detaljerna kan förstärkas med fiber,
infärgas i valfri kulör eller lackeras.

Gjutning när detaljer ökar i antal eller storlek
Reaction Injection Moulding, RIM, är en mer
kostnadseffektiv tillverkningsmetod när du behöver
öka antalet eller storleken på dina detaljer.
Framtagningstiden är fortfarande kort, eftersom
metoden hos oss bygger på 3D-printade mastrar
och gjutformar i silikon. De gjutna detaljerna kan
efterbehandlas för rätt finish och färg.

Mångårig erfarenhet genererar
resultat som många gånger överträffar
kundernas förväntningar. Med rätt
teknikval ger vi detaljerna önskade
egenskaper.
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Fokus på teknik och bredd
har gett Prototalkoncernen
en unik kapacitet där vi kan
garantera precision även i
volymproduktioner.

Formsprutning och
verktygstillverkning
Total kontroll
Formverktyg i aluminium

Formsprutning lågserier

För kortare tid till formsprutade detaljer
Hög automation ger dig en säker och snabb
tillverkning och reducerar investeringskostnaden.
Formverktyg i aluminium ger detaljer med hög finish
och är ett kostnadseffektivt alternativ vid tillverkning
av detaljer i volymer från prototyp till lågserie. För
många detaljer håller verktygen hela produktens
livslängd och är då ett konkurrenskraftigt alternativ,
särskilt i relation till traditionella stålverktyg.
På samma sätt som vi hjälper dig i val av metoder
och material anpassar vi också våra verktyg efter
dina behov. Vi simulerar, konstruerar och fräser
verktygen själva och du kan känna dig trygg med att
vi har full kontroll över hela leveransen.

För serier upp till 100 000 enheter
För de fall din produktion inte ännu är på plats fullt
ut, eller när du vill testa hur din produkt tas emot på
marknaden erbjuder Prototal lågserieproduktion med
hjälp av lättillgänglig formsprutning. Med formverktyg
i aluminium och formsprutning av lågserier blir korta
framställningstider och lägre uppstartsinvesteringar
verklighet.
Eftersom Prototal kontrollerar hela produktionskedjan
har du alltid tillgång till flera möjliga vägar till ditt
önskade resultat gällande både material och finish. Som
beställare kan du tidigt i tillverkningsprocessen få insyn
och utvärdera både teknik och materialval.

Formsprutning volym
För höga antal
För produktion av volym behöver du kvalitetssäkrade
processer, transparens i produktionen och
garanterad tillverkningskapacitet. Med robotiserade
formsprutningsmaskiner får du den tillförlitliga kapacitet
din produktion kräver. För att klara det stora antalet
enheter sker produktionen i stålverktyg. Möjliga
efterbehandlingar är tampongtryck, varmprägling, IML
och ultraljudssvetsning. Dessutom ger vår process dig
leveransen på plats när du behöver den.

Bakom varje bekant och till synes enkel
konstruktion ligger ett arbete utfört efter exakta
kriterier. Det är så vi skapar serier där den första
detaljen är identisk med den miljonte.
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LEVANGER / 3D-printing, finish och PUR-gjutning

Marknadsledande
kunskap med nordisk
produktionskapacitet
Prototal Industries AB är en koncern bestående av industrier
som tillsammans är marknadsledande i Norden på att
3D-printa, PUR-gjuta och formspruta detaljer. Specialiserad
på kvalitetssäkrade tekniker kan Prototal erbjuda sina
kunder stor designfrihet vid framställning av detaljer.
Idag har Prototal verksamheter i Jönköping, Götene,
Ystad samt Levanger, Norge. Ägare till Prototal Industries är
Wilron Holding AB som har sitt huvudkontor i Jönköping.

Hela produktionskedjan in-house
Precision för oss – kontroll för dig
På Prototal har vi valt kärnkompetens. Vi har valt det
eftersom vi vet vad kontroll över en produktion betyder. Det
betyder att vi alltid vet allt om varje steg i processkedjan.
Varje moment i processkedjan verkställs av våra egna
kompetenssäkrade tekniker och varje teknikområde har sitt
ständiga utvecklingsområde som låter oss fortsätta vara
marknadsledande i Norden.
Och kanske viktigast av allt: vi vet vad kontroll betyder
för dig. Det betyder designfrihet, processtransparens, lokal
produktion, kvalitet att lita på samt säkra produktions- och
leveranstider.
Certifierad produktion
Att arbeta med design och konstruktion ställer höga krav på
noggrannhet och precision. Prototal arbetar ständigt med
att simulera, mäta och kontrollera detaljer och verktyg. I
vår verksamhet finns certifieringar inom ISO 9001 (kvalitet),
ISO 14001 (miljö) samt ISO 13485 (medicin).

GÖTENE / Formsprutning - högvolym

JÖNKÖPING / 3D-printing,
finish, PUR-gjutning, formverktyg
och formsprutning – lågvolym

YSTAD / 3D-printing och finish

www.prototal.se

