
DM3 חברתעם שני הסכמים  התמח 

   VoxelSint תסינימדפסות הה

במסגרתו יוטמע ראש  טכנולוגי וף פעולהשיתלהסכם  •

של ילההמוב תלת מימד תבמדפס DM3של  סההדפה

VoxelSint 

תהיה ערוץ   VoxelSint – ם מסחריהסכמזכר הבנות ל •

 . קוחותיהל עבורהפצה למדפסת המשותפת 

החברות בתום כם מסחרי שיחתם בין הסס לזה יהווה הבסי כםסה

 .םיהמוצרבין הטמעה הפרויקט 

הינו הראשון  VoxelSint ההסכם עם"אורי פלדמן מנכ"ל החברה: מר לדברי 

 בחודשים הקרובים.  חתום מתכננת ל DM3אשר בשרשרת של הסכמים 

 משמעות נוספת. כם זה שמעבר להיותו הראשון, הוא בעלאנו מברכים על הס

ת מקבילו ת בייחס לפלטפורמותנה מתקדמת טכנולוגייה VoxelSint לש המדפסת

https://3dm-tech.co.il/immediate-releases/


 
 
 

 

אף שלה ביצועים ה את תמנף 3DM לוהתאמתה לראש ההדפסה שהקיימות בשוק 

 וקמובילות בשמהמדפסות ה השלוש יעד פים גבוההורזולוציית הדפסה יותר, מהירות 

ירידה א הי הבשורה לשוק .DM3ללא ראש ההדפסה של  מהביצועים של מדפסת זוו

איכות מה עשר , עד פיושיפור איכותה, , עד פי שלושההדפסה משמעותית של מחיר

 . יתרמו פלסטלרמה תעשייתית בכל חומר גלם  ,הקיימת כיום

סה התעשייתי פשוק ההדמואצת ל הצמיחר תאפש DM3החדשנית של  ההטכנולוגי

יחתו למגוון בסדרות גדולות יותר וכן פתלייצור  המעברבשל  לפלסטיקמימד  בתלת

 הדפסה הקיימות.הלטכנולוגיות לא מעשי שעד כה היה יישומים עצום 

ה ומאמינות בהצלחתו ובבשור הטכנולוגי שיתוף הפעולהלרות מחויבות חבה שתי

 ."שייתיתם הדפסת התלת מימד התעולהחדשנית שהוא מביא לע

 

 מימדתלת ה תסהדפפועלת בתחום ה 3DMחברת  ( 3דאם )ת״א: 2021 דצמברל xxxתל אביב, 

הפצה מסחרי  הסכםמזכר הבנות לכי חתמה על בשר שמחה ל ,פלסטייםלפולימרים  יתיתהתעשי

  .תהסיני VoxelSint עם חברת לשיתוף פעולה טכנולוגים ל הסכוכן ע

VoxelSint מדפסות תלת מימד בטכנולוגיתצרת חברה המפתחת ומיי נההי SLS  המסה סלקטיבית(

  Private label. סקי שלים שונים במודל עמסוגת לייזר( לפלסטיק באמצעו

יים בארה"ב ובאירופה אשר החברה מפיצה את המדפסות באמצעות אינטגרטורים ומפיצים מקומ

 .םג הפרטי שלהתומוכרים אותם תחת המ

על גבי המדפסת  3DM ה החדש של חברתל ראש ההדפסאינטגרציה שיכמו על החברות ס

יתוח התאמות עבור תהליך של פכאשר מדפסת זו ת  400PLS מדגם VoxelSint המובילה של

 .כל האפשרלראש ההדפסה על מנת לקבל אופטימיזצית ביצועים גבוהה כ

 .ראלביש 3DM במשרדי חברת 2022שונה של יתבצע במחצית הרא יקטרוהפ



 
 
 

 

רשת תהיה ערוץ הפצה למדפסת המשותפת ל VoxelSint הוסכם כי ותמסחריה ההבנותבמסגרת 

זה יהווה הבסיס  הסכםהאופציה להיות ערוץ הפצה למדפסת זו.   3DMל וכן נשמרתקוחותיה, ל

 .הטמעההתום פרויקט להסכם מסחרי שיחתם בין החברות ב

 

 DM3ת אודו

3DM החברה ש. הטכנולוגיה והמוצר פלסטייםלפולימרים  תעשייתיתה מימד תלתה תהדפסחום ת בתפועל

פתיחת השוק למגוון שייתית, על ידי עתה תלת מימדה הדפסתבעולם באה יאפשרו את הקפיצה ה תחהיפ

ת שיפור התכונוסה תעשייתית, החומרים הנתמכת בהדפ צאה מהרחבת ספרייתיישומים עצום כתו

  .עלויות ההדפסה לתית שמשמעו ההורדו ,המודפס חלקה המכניות של

מימד יק בתלת פלסט כנולוגיית הדפסתהמאמצות הגדולות של טמ םכדוגמה, הינ ,והתעופה ת הרכבותעשי

על ידי שמירה למגוון רב של דגמים  חילוף למרכב הרכב . כך, יכול יצרן רכב לספק חלקיםתעשייתייכים לצר

על ידי כך, יכול   .מיםפר יך מסם ללקוח תווח אותף ולשלדפיס חלקי חילון להנית ממנוטלי" ין דיגשל "מחס

גבוהה במצב של "מלאי על פי  רות ל רמת שיירה עמלאי תוך כדי שמעלות האחסון וניהול ההספק לחסוך ב

 ".דרישה

גוון מוצרים שייתית כדי לפתח מהדפסה תעלנצל את החדשנות של  שואפת וצרי הצריכהגם תעשיית מ

דחיפה עצומה ו צפויה לתת ד. מגמה ז, מושבי אופניים, משקפיים ועוקסדות עליים,תאמה אישית דוגמת נבה

 סות תלת מימד תעשייתיותלשימוש במדפ

 ., פרי פיתוחה להדפסת תלת מימדלייזרים מוליכים למחצהרכיבי הליבה של החברה היא  טכנולוגיית

. גודלם םסטייו פלהתרמרים חומתכה אופטימלית של כל משפחות הלהעושה שימוש ברכיבים אלו חברה ה

פסה ראש הדנן קונספט חדש של הזעיר )מספר מ"מ(, הספקם הגבוה, ועלותם הנמוכה אפשר לחברה לתכ

לחברה ייזר המאיצים את מהירות ההדפסה. ייזר למטריצת אלומות לרבות של רכיבי לעשרות משולבים בו 

 . םייפלסט פולימריםבהדפסת תלת מימד ל שלהלייזר הכנולוגית פטנט רשום על השימוש בט



 
 
 

 
סיקה איר הוא בעל דוקטורט בפיד"ר מ .דניאל מאירד"ר רס ו’נצולאב ו טרהבעלי השליטה בחברה הינם 

עוסק פיתוח הרכיבים האלקטרו אופטיים, שנה בתעשיית  25-עלה מממכון וויצמן למדע וניסיון של למ

. החברה החלה 2012ת מימד משנלצרכי הדפסת תלת  ובפיתוח הטכנולוגיה 2005בפיתוח לייזרים משנת 

ב טרה לא .ממניות החברה 23%-קים בכמחזי לאחר ההנפקהאשר  נצ'רסולאב ו טרהאת דרכה בחממה של 

חממה טכנולוגית ביוקנעם  תבעולמות הקיימות והאימפקט, בעל ס הינה קרן הון סיכון מובילהר’צוונ

 חברות מנוהלות בפורטפוליו שלה. 30-כ , עםתדשנוחמהרשות ל

)משקיעים פרטיים  3D Ventures רס,’נצוו לאב טרה הקרנותעד מועד ההנפקה יעו בחברה השק

 .העין, ישראלממוקמת בראש  חברהה .ישראליתעים פרטית קבוצת משקיו ארה"ב(מסטרטגיים א

 :3DMראש ההדפסה של יכולותיו של 

 

 תלותללא דפסה קיימות ה תפי עשר ויותר בהשוואה לטכנולוגיועד הגבוהה  מהירות הדפסה  •

 .90%ת הדפסה עד תוביל להוזלת עלויו סהההדפ שטחגודל מב

פי עד ור בסטנדרט תעשייתי )שיפבביצועים מכניים  פלסטי-תרמו כל פולימר הדפסת •

 תית.ימות( תפתח מגוון עצום של שווקים ויישומים להדפסה תעשייטכנולוגיות קימול  2-9

 הדפסתמובילות תאפשר  בהשוואה למדפסות 5-8פי עד הגבוהה רזולוציית הדפסה  •

 .ימור משטח מעולהגפרטים קטנים וקבלת ו

 

 :טכנולוגית הצורך בחדשנות

 2019בשנת  יישומים רחב.לסטיק למגוון פ בהזרקותות שנים ה שימוש נרחב מזה עשרשוק הפלסטיקה עוש

פתרונות אף הדרישה בשוק לל ע. מיליארד דולר 570-העולמי עמד על כהיקפו של שוק ייצור הפלסטיקה , 

היעדר הסיבה לכך היא  .תעשייתית עומד על אחוזים בודדים נתח השוק של הדפסהית, הדפסה תעשיית

, ראש ההדפסה DM3להערכת  .י גלםמדפסות וחומר עלויות גבוהות של טכנולוגית מספקת לצד חדשנות

ר לעשות ולקוחות רבים יותם טכנולוגית שתאפשר ליצרניהחדשנות ה את שמפתחת החברה מביא לשוק



 
 
 

 
ב יותר מבעבר ובעלויות מוצרים תעשייתיים בקנה מידה נרח וגיית תלת מימד להדפסתשימוש בטכנול

 ה תעשייתית בשוק ייצור הפלסטיקשל הדפסעותית משמהגדלת נתח שוק , ותוצאתו תהיה יותר נמוכות

 מנועי חדירת הטכנולוגיה:

פקת מוצרים רת האספקה בדגש על אסם משמעותיים בשרשהובילה לשיבושי ,מגפת הקורונה העולמית

תוצאה מכך יצרנים חומרי הגלם והן של המוצרים וכגורמים לקשיים באספקה הן של ה רבמהמזרח למע

ייצור  החזרת ייצור המוצר הסופי או חלקו למרכזיאת האפשרות של  בוחנים שלהם, , בתמיכת המדינותםרבי

 דולרטריליון  2תוכננת בסך וללת חבילת תמריצים מממשל האמריקאי הכה תכנית לכך היאדוגמה  מקומיים.

ע ייצור בהיקף רה"ב ממדינות בהן בוצפיתוח של יכולות ייצור לתוך אמסמנת מגמה הכוללת העברה וו

ור תלת מימד בתחומים הערכת החברה, מגמה זו עשויה להוביל לעלייה בדרישות לייצעותי עד כה. למשמ

 .הוהתעופוחלקים לתעשיית הרכב  מוצרי צריכה, בכלל זהלגבולות ארה"ב ו ד כה יוצרו מחוץשע

 

 




