
Maak nu zelf uw prototypes



In-house productie van prototypes is nu 
sneller, eenvoudiger en preciezer
Prototyping is een essentiële fase in de ontwikkeling van een product. Prototypes geven ontwerpers 
de mogelijkheid de resultaten van hun werk te zien en vooral te voelen. Ze kunnen het ontwerp 
aan alle zijden inspecteren en eigenschappen evalueren die niet op het scherm beoordeeld kunnen 
worden, zoals effectieve grootte, beweging en afwerking. Prototypes zijn bovendien voor ontwerpers 
een belangrijk middel in de communicatie met hun opdrachtgevers. 

Met Roland DG’s MODELA-serie van freestoestellen maakt u snel en eenvoudig functionele 
prototypes. U kunt hiervoor het materiaal van uw keuze gebruiken. Veelgebruikte materialen zijn: 
ABS, POM en polyurethaan. Met de MDX-540 kunt u bovendien in aluminium en koper frezen. Naast 
prototypes, kunt u met de freestoestellen ook kleine series onderdelen, gietvormen en mallen maken. 

De SRP-technologie
SRP staat voor Subtractive Rapid Prototyping. Bij deze techniek 
worden prototypes gemaakt door uit een blok een bepaalde 
vorm te frezen. Bij additieve systemen worden prototypes 
gemaakt door verschillende dunne laagjes materiaal op elkaar 
te leggen. SRP heeft verschillende voordelen t.o.v. additieve 
systemen: het is goedkoper, ondersteunt meer materialen en 
heeft de mogelijkheid modellen mooi af te werken.
 

De voordelen van de MODELA- 
freesmachines voor uw bedrijf
Zowel de investeringskosten als de lopende kosten van de MODELA-toestellen 
zijn laag. Omdat u de productie van prototypes niet moet uitbesteden houdt u 
uw ideeën confidentieel. Ook bespaart u een pak geld en tijd. Verder zijn de 
toestellen eenvoudig te bedienen en is de kwaliteit van de prototypes hoog. 

De toestellen worden geleverd met gebruiksvriendelijke CAM-software. Zelfs als u geen 
ervaring hebt met modelleren levert u binnen de kortste keren professionele resultaten af. 



Ideaal voor scholen en 
trainingscentra
Eenvoud en gebruiksgemak zijn troef bij de toestellen en 
software van Roland DG. De MODELA-freesmachines zijn 
dus perfect geschikt voor scholen en opleidingscentra. 
Studenten leren zo snel de kneepjes van het vak.

 

De workflow 

Creëer de CAM-data in de software op 
basis van uw 3D CAD/CG-ontwerp en 
stuur de data naar de freesmachine.

Klem het materiaal vast in de machine.

Plaats het gereedschap in de spindel. Start het frezen. 

Haal het gefreesde object uit de 
klemmen en vijl de steunbruggen weg.

Het resultaat is een prototype dat 
de afmetingen en details exact weergeeft.



MDX-540

MDX-40A

De MODELA-serie 
U kunt kiezen tussen twee freesmachines. Hieronder vindt u een vergelijking van de specificaties: 

MDX-540 MDX-40A

Materialen Kunststoffen en lichte 
metalen

Kunststoffen en 
modelleerwas

Werkbereik 500mm (X) x 
400mm (y) x 
155mm (Z)

305mm (X) x 
305mm (y) x 
105mm (Z)

Spindelsnelheid 400 tot 12.000 
omw./min.

4.500 tot 15.000 
omw./min.

Sturing AC-servomotor Stappenmotor

Bijgeleverde CAM-software SRP Player SRP Player

Opties Roterende vierde as*, 
T-sleuventafel, 
gereedschapswisselaar

Roterende vierde as*, 
sensor voor 3D-scans

* Met de roterende vierde as kunt u uw materiaal aan alle zijden uitfrezen. 
U moet het materiaal dus niet handmatig omdraaien.

Roland behoudt zich het recht voor specificaties, materialen of accessoires zonder kennisgeving te wijzigen. Uw werkelijke resultaat kan verschillen. Voor een optimale kwaliteit is een regelmatig onderhoud 
van kritieke componenten vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw Roland-verdeler. Er is geen garantie of waarborg van toepassing tenzij uitdrukkelijk vermeld. Roland is niet aansprakelijk 
voor eventuele incidentele schade of gevolgschade, al dan niet te verwachten, die door defecten in dergelijke producten wordt veroorzaakt. Alle  handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve 
eigenaars. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten dragen de verantwoordelijkheid om alle 
toepasselijke regelgeving in acht te nemen en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen. Roland DG Corp. heeft een licentie op de MMP-technologie van de TPL Group.

www.rolanddg.eu


