
DMT® 3D – Metaal Printen

The way we go
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3D Metaal print technologie

2001

Nov.   Voltooiing van de standaard DMT®  
3D printer MX.

Aug.   Oprichting van het bedrijf.  
InssTek werd opgericht in 3D 
printtechnologie in Zuid-Korea.

2003
Jun.  Registratie van DMT® handelsmerk.

2008
Sep.   VS, Japan en EPO patenten.  

Patenten verkregen voor real-time 
monitoring en besturen van de intensiteit 
van het laser vermogen.

2007
Dec.   Oplossingen geleverd met DMT® voor 

automotive toepassingen.

2010
Dec.   Industriële toepassing van DMT®. 

Succesvol geslaagd in de industriële 
toepassing van Direct Metal Tooling® 
(DMT) van huishoudelijke apparaten en 
luchtvaartindustrie. 

2012
Mei.   Speciaal voor medische toepassingen 

werd de MPC ontwikkeld.  
De ontwikkeling van een printer op maat 
voor de poreuze coating voor kunst 
heup- en kniegewrichten. Ontwikkeld 
met goedkeuring van het Ministerie van 
'Voedsel en Medicijnen'. 

2015
Jun.     InssTek werd door het Koreaanse 

Ministerie van 'Wetenschap, ICT en 
Toekomstplannen' benoemd tot één van de 
meest gewaardeerde high-tech bedrijven. 

Mrt.   Toegang tot de markt in Japan.  
Een MX-450 werd verkocht aan een groot 
elektronisch bedrijf in Japan.

2016
Okt.   De MX printer, speciaal voor materiaal 

ontwikkeling, werd verkocht aan een 
universiteit in Duitsland.

Sep.  ́s Werelds grootste 3D printer, de  
 MX grande, werd verkocht in Europa.

2017
Mrt.   Het ontwerpen, ontwikkelen en produceren 

van industriële 3D metaal printers volgens 
ISO9001, 2015.5 

Marktleider in  
3D metaal printers 

Laser gestuurd  
Direct Metal Tooling
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InssTek 

Standaard model Aangepast model

MX-400

MPC
MX-600

MX-1000

MX-Grande

Productie, aanpassingen en reparatie:

3D koelkanalen voor matrijzen.
Hoogwaardige multi-metaal onderdelen.
Reparatie van beschadigde mallen en machineonderdelen. 
Speciale poreuze coating en oppervlakte modifi catie.
Grootschalige fabricage van onderdelen.

Wij bieden klantgerichte 
systemen en service. 

3D metaal print systemen

Service

*MPC: Machine voor poreuze coating.
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Het creëren van innovatieve 
oplossingen voor uitdagingen 
binnen de industrie

Automotive
Aanpassingen van een koplampmal: 
doorlooptijd verbetering en kosten reductie. 

Medisch
Poreuze coating van kunst heupgewrichten: 
functionele verbeteringen en vermindering 
van levertijd en kosten.

Huishoudapparatuur
Een ventilator gemaakt met een mal met 
3D koelkanalen; verbeteringen in de koel 
efficiëntie en minder geluid.

Ruimtevaart en Defensie 
Reparatie van straalmotoronderdelen: langere 
levensduur en vermindering van levertijd. 

Ruimtevaart en Defensie 
Luchtafdichting herstel: kosten reductie en 
levensduur verbeteringen vergeleken met het 
origineel.

Automotive
Door het printen van corrosiebestendig 
materiaal een verbetering van de levenscyclus 
met 30%.

Voorbeelden van industriële toepassingen:
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Directed Energy Deposition Process
Kenmerken

- Uniek: De laag geometrie wordt real-time gestuurd.
- Uiterst functionele productie, aanpassingen, reparatie en speciale coatings van componenten. 
- Uitstekende mechanische eigenschappen.
- Gebruik van commercieel verkrijgbare metaal poeders.
- Maakt de vervaardiging van complexe vormen mogelijk. 
- Mogelijkheid om onderdelen te repareren zonder originele CAD/CAM gegevens. 
- Metaalpoeders mengen; mogelijkheden tot drie superlegeringen van de poedercontainers. 
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De productie van complexe vormen met kwaliteitsverbetering. 
Het toepassen van 3D-koelkanalen door DMT® kan niet alleen complex gevormde 3D-geprinte 
onderdelen produceren, maar ook de kwaliteit aanzienlijk verbeteren. 

Voordelen

Kostenbesparing door legeringen op de juiste plaats te deponeren daar waar de functionele eigenschappen vereist zijn.

In staat om een nieuwe concept product te ontwikkelen.

Functionele gradiënt materialen (FGM) die een hoge dichtheid en uitstekende mechanische eigenschappen mogelijk 
maken.

Dashboard vorm

DMT® maakt 3D-printen met meerdere materialen tegelijk mogelijk.
Multimateriaal 3D-printen kan de prestaties maximaliseren door het verbeteren van de 
slijtvastheid, warmte bestendigheid en thermische geleidbaarheid. 

3D gevormde koelkanalen

Meerdere metalen 3D printen Kleuren printen Super legeringen 

Auto-motor cilinderkop lagedruk matrijs

Voordelen

Het oplossen van corrosie- en blokkeerproblemen.

Het verminderen van diktevariatie en luchtbellen.

Het verkorten van productie cyclustijden.

Toepassingen in de industrie

Kunststof spuitgieten, warmpersen en massaproductie.

Voorbeeld

•�Voor de coating werd het gereedschap 
om de 6 maanden gerepareerd.

•�Met de nikkellegering coating is 
het gereedschap nu meer dan 24 
maanden in gebruik. 

Besparingen

120.000,- Euro 
Geen fouten
Geen opstart kosten
Geen productieverlies
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Steel 316
5.3 Bedrijf A

1.0 1.0 Industrieel metaalpoeder

Nickel 718
3.9 Bedrijf A

1.0 1.0 Industrieel metaalpoeder Ti 64
3.7 Bedrijf A

1.7 Bedrijf B

1.0 1.0 Industrieel metaalpoeder

Prijsvergelijking metaalpoeders.
Klanten kunnen hierdoor de materiaalkosten drie tot vijf keer verlagen in vergelijking met andere metalen 3D-printers.

 Poeders worden geleverd door: Advanced Powders & Coatings, Inc., Sandvik Osprey Ltd., Carpenter Technology Co.,   
Praxair Technology, Inc., en dergelijke.
Het is ook mogelijk om poeders van andere poederproducenten te gebruiken. 

Metaalpoeders per legeringsklasse

Wij gebruiken diverse commercieel vergrijkbare metaalpoeders. 

Staal

P20, P21 (DIN 1.2311)

H13 (DIN 1.2344)

D2 (DIN 1.2379)

304 (DIN 1.4301, 1.4303)

316 (DIN 1.4401, 1.4436) 

420 (DIN 1.4021, 1.4007)

Koper Al Bronze (DIN 2.09XX)

Titanium
CP Ti (DIN 3.7024)

Ti-6-4 (DIN 3.7164/3.7165)

Nikkel 

713

718 (DIN 2.4668)

738

Hastelloy X (DIN 2.4665)

Kobalt 

CoCr

Stellite 6

Stellite 21 (DIN 2.4979)

Stellite 25

Gebruik van industriële metaal poeders

Metalen onderdelen, geprint door DMT® hebben superieure mechanische eigenschappen, hoge dichtheid en fijne 
microstructuren.

Uitstekende mechanische eigenschappen.

H13
Substraat

H13 
geprint 

met 
DMT®

Materialen UTS (MPa) YS (MPa) Rek Hardheid 
(HRC)

H13
(SKD 61)

DMT® 
Verticaal 1,927 1,400 5%

54
Horizontaal 1,998 1,477 5%

Forging Part 1,821 1,385 9% 51

(Unit: Ratio/kg)

*Deze gegevens representeren de conditie zonder warmtebehandeling. 
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DMT®  3D Metaal printers

Standaard Model

*Software: van Magics. Speciaal voor InssTek CAM software voor DMT®

*Opties: DMT® closed loop feedback controle system, automatisch volgsysteem met semi leer functie. Mogelijkheid om 
maximaal drie extra poedertoevoersystemen toe te voegen. 

MX-400
Geschikt voor R&D

MX-600
Printen van klein tot 
middelgroot formaat

MX-1000
Printen van middelgroot 
formaat

Laser

500 W Ytterbium fi ber laser
Hoger laservermogen is optioneel 

1 kW Ytterbium fi ber laser
Hoger laservermogen is optioneel 

2 kW Ytterbium fi ber laser
Hoger laservermogen is optioneel 

DMT® bewegingen

3- of 5-assig
A/C, kantelen en draaien  
• A & C-assig :-100° tot +5° / 360° (5-assig) 
• Kantelen en draaien : ø250 (mm) (5-assig)

3- of 5-assig
A/C, kantelen en draaien  
• A & C-assig :-100° tot +5° / 360° (5-assig) 
• Kantelen en draaien : ø250 (mm) (5-assig)

3- of 5-assig
A/C, kantelen en draaien 
• A & C-assig :-100° tot +5° / 360° (5-assig)
• Kantelen en draaien : ø450 (mm) (5-assig)

Werkbereik (mm)

400 x 450 x 300 450 x 600 x 350 1,000 x 800 x 650

Gewicht (kg)

4.000 4.500 8.000

DMT® Module

Standard DMT Module 500 (of SDM 800) Standard DMT Module 800 (of SDM 500, 
1200)

Standard DMT module 800 (of SDM 500, 
1200)
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Speciaal Model

MX-Grande
Deze DMT® metaal 3D-printer is speciaal voor het printen 
van grote werkstukken. 

MPC voor medische 
toepassingen
MPC (machine voor poreuze coating) is ontworpen 
om een coating op orthopedisch implantaten aan te 
brengen. Het systeem wordt veelal gebruikt voor kunst 
knie- en heupgewricht-coating.

Laser

3 kW Ytterbium Fiber Laser 

DMT® bewegingen

6-assige beweging
Werkgebied: 4.000 X 1.000 X 1.000 (mm)
A & C-assig :-100° tot +5° / 360°
Kantelen en draaien: ø450 (mm)
U Rotatiebeweging: max. 25 rpm / ø650 (mm)

Controle systeem

CNC besturing met 17’’ Touch Screen

Gewicht (kg)

17.000

DMT® bewegingen

Standaard DMT module 1.200

Optie

DMT® closed loop feedback Controle systeem, automatisch 
volgsysteem met semi leer functie. Mogelijkheid om maximaal drie extra 
poedertoevoersystemen toe te voegen.

Laser

500W Ytterbium Fiber Laser 

DMT® bewegingen

6-assig (Optie: XYZ Lineaire Gantry)
A & C -assig : -100° tot +5° / 360°
Aantal kantelen en draaien: 4 maal

Besturingssysteem

CNC besturing met 17’’ Touch Screen.  
Zelf kalibrerend systeem voor poeder distributie.
Nozzle is zelfreinigend.

Gewicht (kg)

3.000

Software

MX-OS

DMT® Module

Standaard DMT module 800

Optie

Mogelijkheid om maximaal drie extra poedertoevoersystemen toe te 
voegen. 
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DMT® Service

Complexe product fabricage en het 
vereenvoudiging van de toeleveringsketen

Onze service is inclusief:
•     Fabricage
•   Modificeren
•   Repareren

DMT® 3D metaal printers maken de 
productie mogelijk van hoogwaardige 
en multi-materiële onderdelen, die zijn 
samengesteld uit twee of meer verschillende 
legeringen.

Voordelen:
-  Verlenging van de levenscyclus van het 
product.

- Vermindering van productiekosten.
- Fabricage van complexe werkstukken.
-  Ontwikkeling van nieuwe producten, 
zoals bijvoorbeeld warmtegeleidende 
mallen.

Fabricage

Aanpassingen aan mallen: van 2 naar 4 stroken

Modificeren met DMT® technologie maakt 
een verbetering van de operationele 
effectiviteit mogelijk, inclusief verlaging 
van kosten en tijdsbesparing.
- Gebruikt reverse engineering om mallen te repareren.
-  Verwijderen van overbodige vormen and remodeleren 
van mallen.

- Kan worden toegepast op grote test objecten.

Modificeren

•   Het was oorspronkelijk vereist om een nieuwe     
mal voor koplampen te maken.

•  Remodeling met DMT® 3D metaal technologie.
• Klant kan operationele effectiviteit hebben:
- Verlagen van de leveringstijd.
- Verlagen van materiaalkosten.

>  Koplamp mal modificeren
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Mechanische eigenschappen van gerepareerde onderdelen zijn hetzelfde als, of beter dan, 
het origineel.

-  Geen zichtbaar onderscheid tussen originele en gerepareerde 
onderdelen door het gebruik van legeringspoeders met dezelfde 
samenstelling.

-  Betere mechanische eigenschappen in vergelijking met originele 
onderdelen. 

-  Er wordt gebruikgemaakt van auto-tracking technologie om 
beschadigde onderdelen zonder CAD/CAM gegevens te herstellen.

Repareren

• Verlengde levensduur van het straalmotor onderdeel door 
DMT® metal 3D-technologie.

• Geprint met multimaterialen om betere mechanische 
eigenschappen te verkrijgen.

• Doorlooptijd- en kostenreductie.

>    Reparatie van F110 motor, onderdeel 
van F-15K voor Korea Air Force

Reparatie van versleten onderdelen van de F110 motor.
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DMT® Desktop model

MX-Mini met DMT® Technologie

Desktop 3D metaal printer voor materiaalontwikkeling en kleine onderdelen.
MX-Mini brengt u oplossingen met toegevoegde waarde, voor een betaalbare prijs. 

InssTek 5-assig desktop 3D metaal printer.

MX-mini met hetzelfde besturingsalgoritme als de bestaande DMT®-printers.

MX-mini maximaliseert werkbereik met operationele effi ciëntie:

• 5-assige bewegingen
• Werkbereik: 200 x 200 x 200 (mm)
• Mogelijkheid om met multimaterialen te werken 

's werelds eerste

'S Werelds eerste desktop 3D 
metaalprinter met Directed Energy 
Deposition.
Compact en betaalbaar model.



01313

De specifi caties en apparatuur van de weergegeven printers kunnen verschillen of kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
DMT® is een handelsmerk van InssTek Inc. en betekent Direct Metal Tooling.

Techniche gegevens

*DMT® closed loop feedback controle system is inbegrepen.

Laser Type 300W Ytterbium Fiber Laser
Laservermogen optioneel - Max. 500W

DMT® Motion 3 of 5-assige bewegingen

DMT® Module Standaard DMT Module 500

Poedervoedingssysteem Max. 2 poeder trechters per stuk

Besturingssysteem Computergestuurd controle systeem met 15’’ Touch Screen

Afmetingen (L x B x H)

Systeem 850 x 850 x 2.050 mm

Werk-
gebied

X / Y / Z 200 x 200 x 200 mm

A - axis - 100° ~ + 5°

C - axis 360°

Gewicht 1000 kg

DMT® Desktop
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DMT® Technische voordelen

Voordelen van een unieke technologie. 
3D metaal printen.

DMT® (Direct metaal bewerken met laserstralen).
DMT® 3D direct metaal print technologie is ontwikkeld door InssTek. Het is een van de meest 
innovatieve toonaangevende technologieën. Een hoogrendements fiberlaser smelt metaalpoeder 
direct op een basisplaat en creëert op deze manier een contour. Het metaalpoeder wordt 
rechtstreeks geleverd door een zeer speciaal toevoersysteem. Dit maakt het mogelijk om een 
complexe 3D-vormstructuur te vervaardigen. De InssTek-methode voor 3D-direct metaal printen is 
één van de nieuwste en meest productieve metaalprint technologieën, geclassificeerd als "Directed 
Energy Disposition" volgens ASTM-standaard (American Society for Testing and Materials). Met 
behulp van commercieel verkrijgbare metaalpoeders is de DMT® 3D direct metaal print technologie 
voordeliger in vergelijking met de bekende poederbed technologie. Het metaalpoeder wordt 
constant tijdens het drukproces aangevoerd, gesmolten door de laserstraal en onmiddellijk versterkt. 
De microscopische onderdelenstructuur heeft een dichtheid van 99,97% en verschilt niet van 
traditioneel geproduceerde onderdelen of juist met aanzienlijk verbeterde kwaliteit en verbetrende 
mechanische eigenschappen.
________________________________________

De DMT®-technologie maakt technische oplossingen mogelijk, welke niet denkbaar zijn met de 
traditionele methoden. Bewerkingen kunnen worden ontworpen met een complexe interne structuur, 
voorzien van sensoren of koelkanalen. Zelfs de productie van hoge functionele componenten van 
metalen onderdelen samengesteld uit verschillende legeringslagen, het repareren van complexe 
vormen, modificatie, opnieuw modelleren en speciale coatings zijn mogelijk.

Het DMT® 3D metaal printen heeft al een breed scala aan veelzijdige toepassingen en oplossingen in verschillende sectoren 
zoals: elektrotechniek, automotive, medische technologie, lucht- en ruimtevaart en Die & Mould.

Het principe van DMT®-Technologie
In principe is de 3D metaal print technologie vrij eenvoudig. Met behulp van 3D CAD-gegevens maakt de printer een aantal 
2D-lagen. De 3D-vormstructuur is mechanisch laag voor laag gebouwd, ondersteund door een zeer efficiënt lasersysteem en een zeer 
speciaal toevoersysteem voor metaalpoeders. De laserstraal creëert een smeltbad op het metalen oppervlak. Hiermee wordt een exact 
gerichte straal van gesmolten metaalpoeder geïnjecteerd. Het poeder wordt volledig gesmolten en opnieuw versterkt. De laserstraal 
en het smeltbad bewegen zich in alle richtingen, bestuurd door 3D CAD-gegevens en configureren zo de vereiste vorm, laag voor 
laag. Absoluut cruciaal voor uiterst nauwkeurig 3D metaal printen is een nauwkeurige laagdikte. De InnsTek DMT®-technologie maakt 
gebruik van het eigen ontwikkelde DMT® controlesysteem. Alle parameters die verwijzen naar de laagdikte worden permanent 
gecontroleerd tijdens het hele printproces. Het resultaat is een zeer hoge dichtheid en hoge nauwkeurigheid van het hele werkstuk. 
Een nabewerking met hittebehandeling is niet nodig. 

Verschillende innovatieve oplossingen met DMT® 3D direct print technologie.
De methode ontwikkeld door InssTek maakt de productie mogelijk van complexe 3D-vormen zonder basisstructuur of andere 
randvoorwaarden. Creëer alles wat u zich voorstelt en produceer met uw 3D-metaalprinter hoogwaardige werkstukken. Gebruik 
de 3D-printer met één of meerdere materialen, samengesteld uit maximaal vier verschillende legeringen. Verlaag de productiekosten 
drastisch of ontwerp geheel nieuwe producten die tot nu toe niet denkbaar waren.

Ook kunt u vooraf vervaardigde onderdelen met behulp van 3D metaal printen voltooien. Neem delen van uw product en voeg zeer 
sterke coatings toe met óf zonder kant-en-klare 3D-gegevens. Uw werkstuk kan stabieler, slijtvaster of functioneler zijn omdat het van 
het basismateriaal gemaakt kan worden. De InssTek DMT®-technologie maakt ook reverse engineering mogelijk, wat veranderingen in 
vormen betekent door additieve fabricage. Geen enkele andere technologie is flexibeler en veelzijdiger.
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DMT® winstgevende technologie

 Inc.

In 1999, na 7 jaar intensief onderzoek en ontwikkeling, in InssTek erin geslaagd de eerste 3D-metaalprinter voor 
complexe vormen te produceren. Na voltooiing van de prototype-printer werd InssTek Inc. opgericht om het product te 
lanceren en de technologie klaar te maken voor de markt.

De DMT® 3D metaal print technologie produceert complexe en functionele 3D metalen onderdelen en structuren met 
behulp van een zeer efficiënt lasersysteem en commercieel verkrijgbare metaalpoeders.

De DMT®-technologie is geclassificeerd als DED-technologie (Directed Energy Deposition) volgens de norm van ASTM 
(American Society for Testing and Materials).

Alle componenten van het 3D metaal printen, inclusief software, zijn door InssTek zelf ontwikkeld. Daarnaast bied InssTek 
een uitgebreide service en oplossingen op maat. 

“Onze ambitie is om de wensen en ideeën van klanten waar te maken. Wij gaan dagelijkse uitdagingen aan met 
passie.”
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Dealer Nederland en België:
Dormac 3D Metaal Printers 
Breeuwhamer 25  
NL-1648 HG De Goorn 
Tel: +31229542485

3dprint@dormac.nl 
www.dormac-3dprinters.nl


