
ÖTLETTÁR
3D TECHNOLÓGIA



TARTALOMJEGYZÉK

MŰANYAG ALKATRÉSZEK

KÉZISZERSZÁMOK ALKATRÉSZEI

SZKENNER RESTAURÁCIÓ

VASÚTI TEREPASZTAL

Bevételi csatornák...................................................................................2

Támogatás és garancia....................................................................2-3

Bevezető.........................................................................................................1

Finanszírozás és átvétel...................................................... .................3

Technikai válaszok..................................................................................4

Működtetés.............................................................................................4-5

Bevételi csatornák...................................................................................7

7-8Támogatás és garancia...................................................................

6Bevezető.......................................................................................................

Finanszírozás és átvétel.......................................................................8

................9Technikai válaszok..................................................................

Működtetés...........................................................................................9-10

Bevételi csatornák.................................................................................12

Támogatás és garancia.................................................................12-13

Bevezető.........................................................................................................11

Finanszírozás és átvétel......................................................................13

................14Technikai válaszok................................................................

Működtetés..........................................................................................14-15

Bevételi csatornák.................................................................................17

Támogatás és garancia................................................ ................17-18

Bevezető......................................................................................................16

18Finanszírozás és átvétel.....................................................................

Technikai válaszok.................................................................................19

Működtetés........................................................................................19-20



MŰANYAG ALKATRÉSZEK 
SZKENNELÉSE

Ügyfelünk egy Trilab 3D nyomtató és RangeVision Spectrum 
3D szkenner együttes vásárlása mellett döntött. 
A cél, hogy az általuk értékesített termékek műanyag kiegészítőit 
először digitalizálják, majd a 3D nyomtatóval legyártsák.

A szkennelés jelentős költségcsökkentést eredményezett 
szemben a korábbi tervező mérnök alkalmazásával. 
A szkennelt állományok szinte módosítás nélkül kerülnek 
átadásra a 3D nyomtatónak. 

A nyomtató gyártja az egyébként nem 
megoldott csere alkatrészeket, amivel 
az ügyfelünk vállalkozása ki tudja 
elégíteni a vevőit anélkül, hogy egy 
drágább készülék vagy berendezés 
újbóli vásárlását javasolná. 

Alkalmazott 3D szkenner - 
RangeVision NEO
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BEVÉTELI CSATORNÁK

1. Milyen üzleti lehetőségek vannak még a szkennelésben?

A szkennelt termék megfelelő utómunkával, már elektronikusan 
értékesíthető, vagy ha rendelkezünk 3D nyomtatóval, akkor meg is 
kezdhetjük mi magunk a gyártását pl. egyedi tárgyakét, pótolhatatlan 
alkatrészekét vagy akár prototípusokét. 

2. Kinek és hol érdemes értékesítenem a szkennelt modelleket?

Különböző gyűjtő oldalakon vagy saját weboldalra feltöltött 3D fájlként 
lehet értékesíteni őket. 

TÁMOGATÁS ÉS GARANCIA

1. Kérhetek segítséget, ha elakadok a gép használata közben?

Természetesen, ügyfél fogadási időben telefonon bármikor 
rendelkezésre állunk.

2. Mennyi időbe telik megtanulnom a gép használatát és 
    kapok-e bármilyen segítséget hozzá?

A szkenner átvétele után egy pár órás oktatás keretein belül át is adjuk 
a gép használatához szükséges tudást. Ha a későbbiekben bármiben 
elakadnál, telefonon ügyfél fogadási időben, bármikor a 
rendelkezésedre állunk.
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3. Hogyan tudom karbantartani a gépet és ez milyen 
    költségekkel jár?

Kalibrálni kell a készülékeket, de ez semmilyen többlet költséget nem 
okoz. Időben is mindössze 10 perc.

4. Milyen garanciát kapok?

Állványos szkennerre 2 éves teljes garancia, kézi szkennerre 2 év. 
Ezek az időintervallumok igény szerint bővíthetők 3 illetve 4 évre. 

FINANSZÍROZÁS ÉS ÁTVÉTEL

1. Milyen fizetési lehetőségek vannak? 

Lízing lehetőség vagy a teljes ár előre kifizetése. Számos pályázatot 
meg lehet célozni szkenner vagy 3D nyomtató vásárlására egyaránt.

2. Mennyi idő alatt szállítják ki a gépet?

Ha európai raktáron készleten van 2 hét, ellenkező esetben 40 napon 
belül történik a szállítás.
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TECHNIKAI VÁLASZOK

1. Milyen programra van szükségem a szkenner használatához?

A szkenner saját szoftvere biztosít egy alapot, amelyet automatikusan 
a legjobb minőségre konvertál. Ezt a kész vagy félkész modellt lehet 
tovább finomítani bármely forgalomban lévő 3D szerkesztő szoftverrel, 
de erre a feladatra dedikált szoftvert cégünk is forgalmaz. 

2. Honnan tudok alkatrészeket beszerezni a szkennerhez?

Minden a csomagban, utólag nincs szükség csere vagy kiegészítő 
alkatrészekre.

3. Milyen eszközökre van szükségem a szkenneléshez?

Kiegészítésképpen szükséged lesz egy profi tripodra, egy programozott 
módon forgatható asztalra a megfelelő teherbírással, kalibrációs 
táblákra és az ideális környezet megteremtéséhez esetleg plusz 
világításra vagy éppen árnyékolásra.

MŰKÖDTETÉS

1. Bárki végezheti ezt a tevékenységet?

Igen, jogi feltétele nincs, akár egyéni vállalkozóként is tehetjük mindezt.

2. Milyen tevékenységi kört válasszak, ha cégként  szeretnék 
    foglalkozni a szkenneléssel?

Mérnöki tevékenység, kép digitalizálás.
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3. Milyen szakmai feltételek szükségesek a gép 
    üzemeltetéséhez?

Alapszintű számítógépes és 3D modellezési ismeretek, vagy tanulási 
hajlandóság.

4. Szükségem van külön engedélyre a gyártáshoz?

Nincs engedélyhez kötve.

5. Milyen helyszíni és tárgyi feltételek szükségesek a 
    működtetéshez?

A szkennelt tárgy mérete és annak körbejárhatósága határozza meg. 
Kisebb tárgyak (20-30 centiméter) esetén is szükség van legalább 
1-2 m2 területre és egy stabil, ha lehet sötét színű asztalra.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

VÁGJUNK BELE

SEGÍTSÉGET SZERETNÉK

https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero


Egy kézi és állványos szerszámgép magyarországi forgalmazója 
használja a Trilab 3D nyomtatóját, az értékesített szerszámok 
alkatrészeinek és főleg egyedi kiegészítőinek nyomtatásához. 

A 3D terveket házon belül készítik és 
nyomtatják.Az egyedi kiegészítők 
miatt valószínűleg olyan előnyre 
tesznek szert a versenytársakkal 
szemben, ami jó ideig előnyös piaci 
pozícióban tartja majd a céget.

TRILAB DelitQ 2

6.

ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK 
KÜLSŐ BORÍTÁSA ÉS 

KIEGÉSZÍTŐK GYÁRTÁSA



BEVÉTELI CSATORNÁK

1. Milyen termékeket érdemes legyártanom és hol tudom 
   értékesíteni azokat?

Más vállalkozások számára hiánytermékek, prototípusok, kis szériák 
legyártása. Egyéni megrendelő esetén egyedi kívánságok. 
Pl.: szobor, ajándéktárgy. Ezeket értékesíthetjük webáruházban és 
fizikális boltban egyaránt.

TÁMOGATÁS ÉS GARANCIA

1. Kérhetek segítséget, ha elakadok a gép használata közben?

Természetesen, ügyfél fogadási időben telefonon bármikor 
rendelkezésre állunk.

2. Mennyi időbe telik megtanulnom a gép használatát és 
    kapok-e bármilyen segítséget hozzá?

A nyomtató használatához alapszintű számítógépes ismeretek mellett 
a kezelő/vezérlő szoftverek megtanulása kezdetben 3-4 órás oktatást 
vesz igénybe, majd pár napi használat után 1-2 órás telefonos 
konzultáció már elegendő, melyet cégünk biztosít. 

7.

3. Hogyan tudom karbantartani a gépet és ez milyen 
    költségekkel jár?

Rendszeres tisztítás, ami szinte költségmentes. Pipetta, nyomtató 
asztallap csere kopás esetén, melyek max. 20 000 Ft-ig terjedő kiadást 
jelentenek évente.
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4. Milyen garanciát kapok?

1 éves garancia, amely nem vonatkozik a kopó alkatrészekre.

FINANSZÍROZÁS ÉS ÁTVÉTEL

1. Milyen fizetési lehetőségek vannak? 

1-3 év futamidejű lízing köthető, a teljes ár 30%-ának befizetése után.

2. Mennyi idő alatt szállítják ki a gépet?

Ha van raktáron az adott nyomtató 1 nap, ha nincs akkor általában 
3 hetet vesz igénybe.

3. Mennyi időt vesz igénybe a gép beüzemelése?

Körülbelül 15 perc, ha magunk végezzük.
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TECHNIKAI VÁLASZOK

1. Milyen tervező programra van szükségem a nyomtató 
   használatához?

3D nyomtatást támogató szoftverre, vagy kész 3D modellekre, 
melyek számos oldalon megtalálhatóak. Egyedi gyártás esetén viszont 
elengedhetetlen egy tervezőmérnök tudása vagy szkenner 
alkalmazása. A szkenner használatához szükséges legalább egy kész 
modell, melyet be tudunk olvasni.

2. Honnan tudok alkatrészeket beszerezni?

Cégünk számos alkatrészt kínál, de több más webáruházban is 
találhatóak alapanyagok a gépeinkhez.

MŰKÖDTETÉS

1. Bárki végezheti ezt a tevékenységet?

Igen, jogi feltétele nincs, ha csak a gyártott termék meg nem követeli. 
Akár egyéni vállalkozóként is tehetjük mindezt.

2. Milyen tevékenységi kört válasszak, ha cégként szeretnék 
    foglalkozni a 3D nyomtatással?

Műanyag gyártással kapcsolatos TEÁOR besorolások közül lehet 
választani. 
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3. Milyen helyszíni és tárgyi feltételek szükségesek a 
    működtetéshez?

Stabil hőmérséklet és páratartalom mellett bárhol üzemeltethetők a 
nyomtatók. Erős talpazatú polcra, szekrényre, állványra helyezhetők. 
A magas hőmérsékleten végzett nyomtatás és műanyag olvadás miatt 
szellőzés, valamint fali vagy mobil légszűrő berendezése javasolt, 
de a nyomtatók is elláthatók saját elszívással, HEPA szűrővel. 

4. Kik kezelhetik hivatalosan a gépet?
Betanított operátorok elvégezhetik a munkálatokat.

5. Szükségem van külön engedélyre a gyártáshoz?

Nem minden esetben. A gyártott terméktől függ.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

VÁGJUNK BELE

SEGÍTSÉGET SZERETNÉK

https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero


MÚZEUMI MŰTÁRGYAK 
SZKENNELÉSE

A Szépművészeti Múzeum egy projekt kapcsán első sorban több 
száz műtárgy digitalizálását hozta létre, melyeket pontos méret, 
szín és textúra alapján szkenneltek. Az elkészült fájlok ebben az 
esetben nem egy 3D nyomtató bemeneteként, hanem virtuális 
valóság alkalmazáshoz használt állományok.

Azóta már más projektek is futnak a 
RangeVision PRO szkennerrel, 
sokszor a technológiát meghazudtoló
 precizitással. A felhasználó csapat 
igazán profi, és akadályt nem ismerve 
hasznosítják munkájuk során 
a 3D szkennert.

RangeVision PRO
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BEVÉTELI CSATORNÁK

1. Milyen üzleti lehetőségek vannak még a szkennelésben?

A szkennelt termék megfelelő utómunkával, már elektronikusan 
értékesíthető, vagy ha rendelkezünk 3D nyomtatóval, akkor meg is 
kezdhetjük mi magunk a gyártását pl. egyedi tárgyakét, pótolhatatlan 
alkatrészekét vagy akár prototípusokét. 

TÁMOGATÁS ÉS GARANCIA

1. Kérhetek segítséget, ha elakadok a gép használata közben?

Természetesen, ügyfél fogadási időben telefonon bármikor 
rendelkezésre állunk.

2. Mennyi időbe telik megtanulnom a gép használatát és 
    kapok-e bármilyen segítséget hozzá?

A szkenner átvétele után egy pár órás oktatás keretein belül át is adjuk 
a gép használatához szükséges tudást. Ha a későbbiekben bármiben 
elakadnál, telefonon ügyfél fogadási időben, bármikor a 
rendelkezésedre állunk.

12.

2. Kinek és hol érdemes értékesítenem a szkennelt modelleket?

Különböző gyűjtő oldalakon vagy saját weboldalra feltöltött 3D fájlként 
lehet értékesíteni őket. 
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3. Hogyan tudom karbantartani a gépet és ez milyen 
    költségekkel jár?

Kalibrálni kell a készülékeket, de ez semmilyen többlet költséget nem 
okoz. Időben is mindössze 10 perc.

FINANSZÍROZÁS ÉS ÁTVÉTEL

1. Milyen fizetési lehetőségek vannak? 

Lízing lehetőség vagy a teljes ár előre kifizetése. Számos pályázatot 
meg lehet célozni szkenner vagy 3D nyomtató vásárlására egyaránt.

2. Mennyi idő alatt szállítják ki a gépet?

Ha európai raktáron készleten van 2 hét, ellenkező esetben 40 napon 
belül történik a szállítás.

4. Milyen garanciát kapok?
Állványos szkennerre 2 éves teljes garancia, kézi szkennerre 2 év. 
Ezek az időintervallumok igény szerint bővíthetők 3 illetve 4 évre. 
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TECHNIKAI VÁLASZOK

1. Milyen programra van szükségem a szkenner használatához?

A szkenner saját szoftvere biztosít egy alapot, amelyet automatikusan 
a legjobb minőségre konvertál. Ezt a kész vagy félkész modellt lehet 
tovább finomítani bármely forgalomban lévő 3D szerkesztő szoftverrel, 
de erre a feladatra dedikált szoftvert cégünk is forgalmaz. 

2. Honnan tudok alkatrészeket beszerezni a szkennerhez?

Minden a csomagban, utólag nincs szükség csere vagy kiegészítő 
alkatrészekre.

MŰKÖDTETÉS

1. Bárki végezheti ezt a tevékenységet?

Igen, jogi feltétele nincs, akár egyéni vállalkozóként is tehetjük mindezt.

2. Milyen tevékenységi kört válasszak, ha cégként  szeretnék 
    foglalkozni a szkenneléssel?

Mérnöki tevékenység, kép digitalizálás.

3. Milyen eszközökre van szükségem a szkenneléshez?

Kiegészítésképpen szükséged lesz egy profi tripodra, egy programozott 
módon forgatható asztalra a megfelelő teherbírással, kalibrációs 
táblákra és az ideális környezet megteremtéséhez esetleg plusz 
világításra vagy éppen árnyékolásra.
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3. Milyen szakmai feltételek szükségesek a gép 
    üzemeltetéséhez?

Alapszintű számítógépes és 3D modellezési ismeretek, vagy tanulási 
hajlandóság.

4. Szükségem van külön engedélyre a gyártáshoz?
Nincs engedélyhez kötve.

5. Milyen helyszíni és tárgyi feltételek szükségesek a 
    működtetéshez?

A szkennelt tárgy mérete és annak körbejárhatósága határozza meg. 
Kisebb tárgyak (20-30 centiméter) esetén is szükség van legalább 
1-2 m2 területre és egy stabil, ha lehet sötét színű asztalra.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

VÁGJUNK BELE

SEGÍTSÉGET SZERETNÉK

https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero


VASÚTI TEREPASZTAL 
TÁRGYAK

Egy aktív vasúti modellező vásárlónk, ismerősi körének, 
valamint a közösségi felületeken található szintén ebben 
tevékenykedő potenciális ügyfelek számára kezdett el vasúti 
makett alkatrészeket nyomtatni. 

Később, hogy szélesítse vevőinek a 
körét saját webshopot indított, így 
növelve a vasúti terepasztalra 
nyomatott tárgyainak eladását.

Alkalmazott 3D szkenner - 
RangeVision NEO

16.
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BEVÉTELI CSATORNÁK

1. Milyen termékeket érdemes legyártanom és hol tudom 
   értékesíteni azokat?

Más vállalkozások számára hiánytermékek, prototípusok, kis szériák 
legyártása. Egyéni megrendelő esetén egyedi kívánságok. 
Pl.: szobor, ajándéktárgy. Ezeket értékesíthetjük webáruházban és 
fizikális boltban egyaránt.

TÁMOGATÁS ÉS GARANCIA

1. Kérhetek segítséget, ha elakadok a gép használata közben?

Természetesen, ügyfél fogadási időben telefonon bármikor 
rendelkezésre állunk.

2. Mennyi időbe telik megtanulnom a gép használatát és 
    kapok-e bármilyen segítséget hozzá?

A nyomtató használatához alapszintű számítógépes ismeretek mellett 
a kezelő/vezérlő szoftverek megtanulása kezdetben 3-4 órás oktatást 
vesz igénybe, majd pár napi használat után 1-2 órás telefonos 
konzultáció már elegendő, melyet cégünk biztosít. 
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3. Hogyan tudom karbantartani a gépet és ez milyen 
    költségekkel jár?

Rendszeres tisztítás, ami szinte költségmentes. Pipetta, nyomtató 
asztallap csere kopás esetén, melyek max. 20 000 Ft-ig terjedő kiadást 
jelentenek évente.
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4. Milyen garanciát kapok?

1 éves garancia, amely nem vonatkozik a kopó alkatrészekre.

FINANSZÍROZÁS ÉS ÁTVÉTEL

1. Milyen fizetési lehetőségek vannak? 

1-3 év futamidejű lízing köthető, a teljes ár 30%-ának befizetése után.

2. Mennyi idő alatt szállítják ki a gépet?

Ha van raktáron az adott nyomtató 1 nap, ha nincs akkor általában 
3 hetet vesz igénybe.

3. Mennyi időt vesz igénybe a gép beüzemelése?

Körülbelül 15 perc, ha magunk végezzük.
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TECHNIKAI VÁLASZOK

1. Milyen tervező programra van szükségem a nyomtató 
   használatához?

3D nyomtatást támogató szoftverre, vagy kész 3D modellekre, 
melyek számos oldalon megtalálhatóak. Egyedi gyártás esetén viszont 
elengedhetetlen egy tervezőmérnök tudása vagy szkenner 
alkalmazása. A szkenner használatához szükséges legalább egy kész 
modell, melyet be tudunk olvasni.

2. Honnan tudok alkatrészeket beszerezni?

Cégünk számos alkatrészt kínál, de több más webáruházban is 
találhatóak alapanyagok a gépeinkhez.

MŰKÖDTETÉS

1. Bárki végezheti ezt a tevékenységet?

Igen, jogi feltétele nincs, ha csak a gyártott termék meg nem követeli. 
Akár egyéni vállalkozóként is tehetjük mindezt.

2. Milyen tevékenységi kört válasszak, ha cégként szeretnék 
    foglalkozni a 3D nyomtatással?

Műanyag gyártással kapcsolatos TEÁOR besorolások közül lehet 
választani. 
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3. Milyen helyszíni és tárgyi feltételek szükségesek a 
    működtetéshez?

Stabil hőmérséklet és páratartalom mellett bárhol üzemeltethetők a 
nyomtatók. Erős talpazatú polcra, szekrényre, állványra helyezhetők. 
A magas hőmérsékleten végzett nyomtatás és műanyag olvadás miatt 
szellőzés, valamint fali vagy mobil légszűrő berendezése javasolt, 
de a nyomtatók is elláthatók saját elszívással, HEPA szűrővel. 

4. Kik kezelhetik hivatalosan a gépet?
Betanított operátorok elvégezhetik a munkálatokat.

5. Szükségem van külön engedélyre a gyártáshoz?

Nem minden esetben. A gyártott terméktől függ.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

VÁGJUNK BELE

SEGÍTSÉGET SZERETNÉK

https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-ajanlatkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero
https://3dparade.com/otlettar-segitsegkero


ELÉRHETŐSÉGEK
Genprofit szolgáltató Kft.

3014 Hort, Verseny út 8.

Adószám: 24648770-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-034085

Ügyvezető igazgató: Tóvaj Gábor

Kapcsolat

Tóvaj Gábor

+36 (30) 297 2728 

hello@3dparade.hu

3014 Hort, Verseny út 8.

3dparade.com
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