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Freemelt och Etteplan inleder ett strategiskt 
samarbete inom 3D-printing

Freemelt och Etteplan ingår ett strategiskt partnerskap inom 3D-printing (additiv tillverkning) för att 
tillsammans utveckla Freemelts kommande industriella 3D-skrivare. Partnerskapet kombinerar 
Freemelts kapacitet att utforma och tillverka 3D-skrivare och Etteplans kapacitet inom konstruktion 
och mjukvaruutveckling. Det syftar också till gemensamma kommersiella aktiviteter gentemot 
industrin för additiv tillverkning.

”Genom vårt strategiska partnerskap kommer vi att kunna tillföra mer värde till våra kunder genom att 
erbjuda inte bara världsledande utrustning för additiv tillverkning utan även, i samarbete med 
Etteplan, industriella processer och fabrikslösningar”, säger  , vd Freemelt.Ulric Ljungblad
Målet med partnerskapet är att leverera 3D-printing kapacitet till tillverkningsföretag världen över och 
att påskynda övergången till mer hållbara och bättre produkter och produktion.
”Etteplan har identifierat additiv tillverkning som en av de viktigaste teknikerna för framtiden och vi är 
fast beslutna att fortsätta förbättra vår kapacitet inom additiv tillverkning. Ett nära samarbete med 
Freemelt ger oss möjligheter att fördjupa våra kunskaper inom området och skapa synergier med 
potentialen att avsevärt öka värdet som erbjuds marknaden och våra kunder över tid”, säger  Riku

, Senior Vice President, Engineering Solutions, Etteplan.Riikonen
3D-printing eller additiv tillverkning är en process för tillverkning av tredimensionella solida objekt 
utifrån en digital modell.

Ett samarbete för att utveckla nästa industriella 3D-skrivare i metall
Som en del av det strategiska partnerskapet samarbetar Freemelt och Etteplan för att utveckla och 
industrialisera Freemelts nästa 3D-skrivare för metall. Freemelt specialiserar sig på 3D-printing i 
metall, baserat på metoden Electron Beam Powder Bed Fusion (E-PBF). Den nya skrivaren kommer 
att skräddarsys för industriella miljöer och erbjuda tekniska egenskaper som robusthet, tillförlitlighet 
och produktivitet. Etteplans roll i utvecklingsprojektet omfattar att tillhandahålla projektteam inom 
olika expertområden, såsom mjukvara, mekanik, el, säkerhet och dokumentation, för att påskynda 
utvecklingen fram till release av den nya skrivaren. Samarbetet kommer framöver även att omfatta 
produktionsteknik, produktsupport och applikationsteknik för 3D-printade produkter.

Etteplan i korthet
Etteplan levererar lösningar inom  , industriell utrustning och mjukvara och inbyggda system

, samt   till världsledande företag inom anläggningsteknik tekniska dokumentationslösningar
tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften hos våra kunders 
produkter, tjänster och tekniska processer under hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans 
innovativa teknik kan ses i många industriella lösningar och vardagsprodukter.
2020 uppgick Etteplans omsättning till cirka 260 miljoner euro. Företaget har för närvarande över 3 
600 anställda i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina. Etteplans aktier 
är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd (aktiekod ETTE). https://www.etteplan.com/

https://www.etteplan.com/sv/tjanster/mjukvara-och-digitalisering
https://www.etteplan.com/sv/tjanster/inbyggda-system
https://www.etteplan.com/sv/tjanster/konstruktion/anlaggningsteknik
https://www.etteplan.com/sv/tjanster/produkt-och-anlaggningsinformation
https://www.etteplan.com/
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Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Ulric Ljungblad, VD
ulric.ljungblad@freemelt.com
073-984 00 12

Om oss

Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar 
för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi – 
som redan börjat säljas – tar 3D-printingen till en ny nivå och ger nya förutsättningar att skriva ut 
produkter på ett kostnadseffektivt sätt och till en jämn och hög kvalité som tidigare inte varit möjlig. 
Genom att man valt en open source-lösning skapas förutsättning för en kraftig tillväxt och Bolaget 
kommer framöver expandera mot tillverkande marknader. Läs mer på www.freemelt.com.
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