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Svenska 3D-skrivartillverkaren
Wematter och franska Fabulous
konsoliderar en vertikal med
enorm potential
– Beräknas leda till kraftig försäljningsökning av Wematters
3D-skrivare till livsmedelsindustrin

Wematters Gravity SLS 3D-skrivarsystem
Den svenska 3D-skrivartillverkaren Wematter inleder ett samarbete med den
franska pulvertillverkaren Fabulous. I ett första steg innebär samarbetet att
Wematters kunder får tillgång till ett pulver godkänt för kontakt med
livsmedel. Därmed skapas en vertikal baserad på att livsmedelskunder
världen över kan minska både antal och tid för produktionsstopp i
produktionen.
Det är en unik vertikal med stor potential som skapas när Wematter och Fabulous
skapar ett gemensamt erbjudande till livsmedelsindustrin. Centralt kontrollerade
och lokalt distribuerade plug-and-play SLS 3D-skrivare laddade med ett pulver
godkänt för kontakt med livsmedel gör det möjligt för livsmedelsföretag att
rekordsnabbt skriva ut 3D-utskrifter på plats vid fabrikerna. Detta innebär ett
paradigmskifte i hanteringen av slit- och reservdelar eftersom de utskrivna
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delarna håller produktionen igång. Antalet produktionsstopp kommer att minska,
och tiden för de driftstopp som ändå sker kan minskas dramatiskt.
Vertikalen stärks dessutom av att Wematters högkvalitativa lasersystem är en av
få som klarar av att skriva ut det unika, patenterade pulvret.
“Wematter har under lång tid haft fokus på potentialen i livsmedelsindustrin. Nu
kan vi äntligen adressera den här marknaden på allvar. Att göra det
tillsammans med Fabulous, ett företag med 20 års erfarenhet av
livsmedelsindustrin, känns fantastiskt”, säger Robert Kniola, VD och grundare av
Wematter.
För mer information, kontakta:
Tanja Persson, pressansvarig, Wematter
+46 (0)736 786 382
press@wematter.se
Om Wematter AB (publ)
Wematters banbrytande helhetslösning breddar de kommersiella möjligheterna
på en marknad som ska sjufaldigas på fyra år och i dag omsätter fem miljarder
euro. Wematters lösning i miljonklassen gör det enklare och snabbare för
utvecklare att ta fram nya produkter, eller för verkstäder att tillverka hållbara och
fullt funktionella reservdelar. Affärsmodellen “Product-as-a-service” skapar
förutsättningar för stabila och återkommande intäkter, både från uthyrning av
systemet samt försäljning av tillverkningsmaterial. wematter.se
Om Fabulous SAS
Företaget Fabulous tillverkar pulver för 3D utskrifter och introducerar
innovationer på en alltmer produktionsfokuserad marknad. FABULOUS är ett
franskt företag med en stark position på den Europeiska marknaden med unika,
innovativa och patenterade material. Fabulous revolutionerar 3D-printindustrin
med material som motsvarar slutanvändarnas applikationsbehov.
Fabulous.com

