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TRUMPF fémporok az Ön additív gyártásához 
 

A TruPrint berendezések mellett a megfelelő fémpor is elérhető a TRUMPF-nál Laser Metal Fusion technológiához. 

A TRUMPF porok optimálisan illeszkednek a TruPrint gépekhez, és az Ön legmagasabb minőségi elvárásainak is megfelelnek. 
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Ideális összetétel 
az Ön TruPrint gépére szabva  

Ideális tulajdonságok az optimális folyamatokhoz – ebben a 

TRUMPF fémporok esetében teljesen megbízhat. Hogy ezt az 

ígéretünket tartani is tudjuk, a porokat és a tesztalkatrészeket 

széleskörű vegyi és fizikai vizsgálatoknak vetjük alá. Olyan 

eljárásokat használunk, mint a pásztázó elektronmikroszkópia 

(REM) vagy az energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX). 

 

Különösen a TRUMPF porokhoz illeszkedő paraméterek 

fejlesztése az Ön TruPrint gépéhez teszik teljessé a kínálatot. 
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Állandóan jó minőség 
a hézagmentes minőségbiztosítás által 

Az iparilag folyamatosan előállított termékek minősége gyártási 

egységről egységre ingadozhat. A tartósan jó minőségű fémporral 

kapcsolatos kihívás tehát az, hogy a minőséget folyamatosan 

ellenőrizni kell. 

 

Ezért minden egyes új adagot megvizsgálunk a TRUMPF 

laboratóriumában – többek között ellenőrizzük a szemcseméret-

eloszlást, folyási sebességet és töltési sűrűséget. Csak egy 

TruPrint gépen történt eredményes nyomtatás és azt követő 

anyagvizsgálat után hagyjuk jóvá a gyártási egységet. Így marad a 

folyamatminőség a TRUMPF porokkal és paraméterekkel magas 

szintű és megismételhető. 
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Gyorsan elérhető 
a nagy raktárkészletnek és a rövid szállítási időnek köszönhetően 

Kevés, vagy éppen sok porra van szüksége? Folyamatosan vagy 

alkalomszerűen? Mindig ugyanazt a port használja, vagy éppen 

gyorsan egy másik fajtára van szüksége? 

 

A TruServices által fogadott megrendelések mindegyikét kis 

várakozási idővel és gyors rendelkezésre állással biztosítjuk a 

modern logisztikai központunkból. Teljesen mindegy, hogy mikor, 

mennyi és melyik porra van Önnek szüksége. 

 Folyamatosan bővítjük kínálatunkat – az Ön számára 

 Részletes paraméterlista igény alapján 

 Rendelési forródrót porhoz: +49 (0)7156 303-37444 

TRUMPF fémpor kínálat 

Anyagcsoport Ötvözet Töltési mennyiség Kiszerelés TRUMPF cikkszám 

Alumínium 
AlSi10Mg-A LMF 

1,5 kg Doboz 2052374 

25 kg Hordó  2239195 

AlSi12-A LMF 25 kg Hordó 2239263 

Nemesacél 
316L-A LMF 

5 kg Doboz 2237856 

50 kg Hordó 2051164 

630-A LMF 5 kg Doboz 2052355 

Kobalt-króm CoCr-B LMF 5 kg Doboz 2243444 

Vörösréz Bronz 90/10-A LMF 5 kg Doboz 2052499 

Nikkel alapú 718-A LMF 
4x5 kg Doboz 2051193 

50 kg Hordó 2237990 

Titán 
Ti64 ELI-A LMF 2,5 kg Doboz 2052524 

Ti64 ELI-A LMF 2 kg Doboz 2052494 

Szerszámacél 1.2709-A LMF 5 kg Doboz 2051195 

Változtatások joga fenntartva. Az ajánlatainkban és megrendelés visszaigazolásainkban szereplő adatok a mérvadóak.  


