
 מודול  REPORTING להפקת ניהול מודול הינו  –נטפאב של  

  תלת בהדפסה פרוייקטים ניהול מאפשר אשר מחיר הצעות

 .מימדית

 נטפאב לדף כנסו או במייל אלינו פנו 

 L.R.P.S LTD של החדש באתר 

  lrps.info :בכתובת 

 

 חברת

Netfabb 

 L.R.P.Sאתר חדש לחברת  |

אנו שמחים להודיע כי פתחנו אתר חדש עשיר במידע אודות  
מערכות הדפסה תלת  ממדית תעשייתית מתוצרת חברת  

EOS . באתר רשימת חומרים להדפסה בצירוףDATA SHEET 
ניתן לפנות גם , בכל שאלה נעמוד לרשותכם . עבור כל חומר

 www.lrps.info.  דרך האתר

 

 Wjam 2015כנס |

בישראל לקחה חלק בכנס   EOSנציגת  – L.R.P.S LTDחברת 
Wjam  - Welding, Joining and Additive  Manufacturing   בו

ר חוזה גריסס על חידושים  "ד -  EOSאורח מחברת  ההרצ
 .בתחום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| IPCM-M extra: Up to 50 % Increase in Productivity 
The Integrated Process  

Chain Management  

IPCM-M extra for EOS  

metal systems ensures  

 maximum product 

 quality for  prototypes 

 and series production 

 by improving the 

 productivity of AM  systems and thus increasing 
the  efficiency of the process. Like its predecessor IPCM-
M, the IPCM-M  extra has a modular structure and  can 
be integrated in all system environments.  
With the new generation, the IPCM- M extra powder 
conveying module offers around 50 % more conveying 
performance and the service life of the powder screen 
module is about 50 % longer.  

EOS GmbH 

NEWS 

 

קאטבדיגיטל  חדש  

  בתחילת השנה העלתה דיגיטל קאט את אתר

האתר מכיל תכנים רבים  . האינטרנט החדש

 :בקרו אותנו בכתובת ! וידידותי 

 cut.co.il-www.digital 

 : חומרים חדשים 

פורון מוליך חשמל - 

 PORON CONDUX Plus  - פנו אלינו לפרטים נוספים. 

PORON® AquaPro™ 37: 

מספקת הגנה משופרת מחדירת מים   AquaProמשפחת

פנו אלינו לפרטים   - בשל יכולת אטימה גבוהה לטווח ארוך

 .נוספים

 :חדש בדיגיטל 

קו הרכבות חדש לאביזרים לבישים. 

נושאות למכשור מדיקלי מחומרים   פיתוח וייצור לוחיות

 .פולימריים אופטיים

פיתוח תהליך ציפויי למניעת שריטות והחזרי אור. 

ניתן לפנות אלינו לפרטים אודות כנסים מקצועיים. 

Teradion Industrial Park, Sagol street, Hightex 1 building , Misgav.  P.O.Box 64, 2017400, Israel 
Phone : +972-(0)4-991-3020 Email: mordi@lrps.co.il   info@digital-cut.co.il  

 avior@digital-cut.co.il: למייל " הסר"להסרה מרשימת התפוצה אנא שלח  מ"בע LRPSמ ולחברת  "אור בע –כל הזכויות שמורות לחברת דיגיטל קאט ©  
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 Photo provided by Netfabb LTD 

 Photo provided by EOS GmbH 
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