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	 3D-Printing

Ondanks dat 3D-printers al behoorlijk 

gemeengoed zijn, realiseren veel mensen 

niet waar de voordelen liggen. Kijk je 

op internet dan struikel je over hobby-

projecten en hebbedingetjes om te printen, 

maar een 3D-printer kan veel meer. 

Bekende voorbeelden van zeer zinnige 

toepassingen vinden we in de medische 

wereld, maar ook voor het maken van 

hulpstukken en gereedschappen is de 

3D-printer een hulpmiddel dat niet alleen 

heel handig is, maar ook veel geld kan 

besparen. Bij Jabil in de Amerikaanse 

plaats Auburn Hills leveren ze een 

besparing op van 80% op de productietijd bij 

het maken van eenmalige hulpstukken en 

tools.

3D-	printen	
								bespaart	80%	bij	Jabil

Eenmalige	tools	en	hulpstukken	sneller	gemaakt

Ondanks dat Jabil in Nederland nog relatief weinig naams-
bekendheid geniet, is het wereldwijd één van de grootste 
manufacturing service providers. Voor grote opdrachtgevers 
zoals Cisco Systems, Philips en Hewlett-Packard vervaardigt 
het bedrijf elektronische apparatuur die we overal in het 
dagelijks leven terugzien. Door 3D-printers te integreren 
in het productieproces, heeft het team in de Auburn Hills 
fabriek de productietijd met 80 procent verkort en 30 pro-
cent bespaard op de kosten voor gereedschappen en hulp-
middelen. 

Lange	wachttijd,	hoge	kosten
Volgens de engineers in Auburn Hills nam het productie-
proces voor maatwerkproducten teveel tijd in beslag. Dit 
kwam onder meer doordat zij gemiddeld drie weken moes-
ten wachten op de machinewerkplaats die de productie en 
levering van het juiste gereedschap verzorgt. Bij complexe 
onderdelen kon de levertijd zelfs oplopen tot twee maan-
den. Om hun opdrachtgevers in de zorg en de industrie 
beter te kunnen bedienen, moest er een einde komen aan de 
lange wachttijd en de hoge kosten. 
Vaak moeten de technici eenmalig producten en tools pro-
duceren. Het uitbesteden hiervan was vaak onnodig duur en 
het was in sommige gevallen zelfs in conflict met privacyge-
voelige design-informatie van de klant. Het productieteam 
van Jabil zag in 3D-printen de oplossing voor deze proble-
men. Met behulp van deze technologie kan Jabil grotere 
batches produceren met een verbeterde levensduur. 

Lage	kosten,	hoge	kwaliteit
Nadat Jabil 3D-printers van Ultimaker had geïntegreerd in 
het productieproces was er al snel resultaat te zien. Na een 
eenvoudig installatieproces kon het team nog dezelfde dag 
reserveonderdelen printen. De kwaliteit van de producten 
werd meteen duidelijk. Tim DeRosett, verantwoordelijk 
voor productmanagement bij Jabil Additive zegt hierover: 
“De 3D-printers stellen ons in staat om zelf gereedschap-
pen, klemmen en andere productiehulpstukken te produce-
ren. De keuze viel op de printers van Ultimaker vanwege de 
prijs, gebruiksvriendelijkheid en de hoge kwaliteit. Dit stelt 
ons in staat om het introductieproces van nieuwe producten 

te versnellen, waarbij er uiteindelijk betere resultaten voor 
de klanten geboekt worden.”
De beslissing om 3D-printen te gebruiken als een betaalbaar 
en professioneel alternatief voor traditionele methoden, 
leidde tot een verkorting van de productietijd van meerdere 
weken naar slechts vier dagen. De benodigde onderdelen 
worden namelijk nu zelf gemaakt tegen een fractie van de 
kosten die de externe machinewerkplaats rekent. 

Succesvolle	projecten
Flexibiliteit en designvrijheid liggen nu volledig in de han-
den van de engineers. Dit stelt ze in staat om aanpassingen 
snel door te voeren en om machines te optimaliseren zodat 
ze een grotere vraag aankunnen. De naadloze integratie van 
de 3D-printers met CAD-software zorgt er tevens voor dat 
de engineers de CAD-modellen van klanten direct kunnen 
gebruiken. Daardoor kunnen zij voorafgaand aan de pro-
ductie de benodigde tooling maken. De verbeterde voorbe-
reiding helpt het productieproces in te korten.
Een van de eerste succesvolle 3D-projecten was voor een 
klant op het gebied van medische technologie. Deze klant 
wilde de efficiëntie van hun mobiele röntgenapparaat ver-
beteren. De testfase van het product werd door technici 
van Jabil veel eenvoudiger bevonden omdat ze nu de moge-
lijkheid hadden om armaturen en gereedschappen snel te 
modelleren en te printen. Binnen enkele uren creëerden de 
engineers een werkende, gevalideerde oplossing om aan de 
klant te presenteren; een proces dat voorheen maanden in 

beslag zou hebben genomen.
Nu Jabil 3D-printen steeds verder integreert in haar proces-
sen, kijkt het bedrijf uit naar wat de toekomst brengt op het 
gebied van additive manufacturing.

Tot	slot
Kawola, President Ultimaker Noord-Amerika, kijkt ook uit 
naar de ontwikkelingen bij Jabil als het gaat om 3D-printen: 
“We zijn erg blij met Jabil als gewaardeerd partner. Zeker 
nu we steeds meer andere toepassingen zien van desktop 
3D-printen naast alleen prototyping. Andersom hebben 
we ook veel geleerd van het gebruik en de toepassingen van 
3D-printen bij Jabil.”

De onderdelen en tools die bij Jabil geprint worden, zijn 
natuurlijk allemaal van kunststof. Aan de ene kant beperkt 
dit de mogelijkheden, maar gezien het feit dat met de prin-
ters van Ultimaker een groot aantal verschillende kunststof-
fen te printen zijn, is er bijna altijd wel een kunststof dat 
geschikt is voor de applicatie. In de toekomst zal echter het 
aantal gemakkelijk te printen materialen alleen maar toene-
men waarmee er nog veel meer mogelijkheden komen voor 
3D-printing.               •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel '3D-printen bespaart 80% bij Jabil'.

www.ultimaker.com

Afbeelding 1. Een 3D-printer print aan het werk. Afbeelding 2. Een 3D-geprint onderdeel.

Een aantal van de 3D-printers bij Jabil in Auburn Hills.


