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.. TECOS RazvOjni CEnTER OROdjaRSTva SlOvEnijE jE najvEčji pOnudnik inžEniRSkih STORiTEv v REgiji ..

TECOS 

Kaj imajo skupnega letala, motorji, 3D 
skeniranje in 3D tisk?

Manjšim in večjim orodjarskim podjetjem TE-
COS omogoča hitre, kakovostne in dostopne 
storitve razvoja izdelkov, optimiranja procesov 
brizganja plastike, simulacije litja in preoblikova-
nja kovin, MKE-trdnostne preračune, storitve 3D 
skeniranja in vzvratnega inženirstva, optične 3D 
meritve in mersko kontrolo, prototipiranje in 
brizganje malih serij, konformno hlajenje in 3D 
tisk kovin, prenos tehnologij in tudi razvoj izdel-
kov na ključ. Poleg inženirskih storitev TECOS 
nenehno krepi raziskovalno dejavnost na po-
dročju procesnih tehnologij, razvoja materialov, 
mehatronike, naprednih numeričnih analiz in 
analiz vplivov na okolje. TECOS v zadnjih letih 
vse več storitev opravi na področjih optičnih 3D 
meritev, vzvratnega inženirstva in 3D tiska, ki so 
v zadnjem obdobju postala nepogrešljiv del ce-
novno učinkovitega razvoja izdelkov. 

Naraščajoča kompleksnost geometrije brizganih 
izdelkov, ozke tolerance, zmanjševanje stroškov 
proizvodnje in hitra izdelava prototipa brez dra-
ge izdelave orodja so le nekateri izzivi, s katerimi 
se TECOS-ovi naročniki soočajo pri brizganju pla-
stike. Nanje v Razvojnem centru orodjarstva Slo-
venije odgovarjajo s tehnologijo hlajenja po obli-
ki – s konformnim hlajenjem, ki je neposredno 
povezano s 3D tiskom kovin. Ta omogoča hitro, 

enostavno in stroškovno ugodno izdelavo orod-
nih vložkov s kompleksnimi in poljubnimi geo-
metrijami konformnih hladilnih kanalov s pomo-
čjo enega najsodobnejših 3D tiskalnikov - EOSINT 
M280. Po prejemu 3D digitalnih podatkov je na-
mreč mogoče kose zelo visoke kakovosti in trdo-
te dimenzij do 250 x 250 x 325 mm izdelati v le 
nekaj urah. 
3D skeniranje in vzvratno inženirstvo TECOS 
močno povezujeta tudi s športom. S sodobnim 
inženirskim znanjem, 3D skeniranjem in vzvrat-
nim inženirstvom so denimo uspeli doseči večjo 
aerodinamičnost motociklov, letal in plovil. Kaja-
kašu Petru Kauzerju so pomagali pri izboljšavah 
njegovega kajaka. S 3D skeniranjem kabinskega 
dela letala, zaključkov kril in pokrovov koles ter z 
vzvratnim inženirstvom so prispevali k aerodina-
mičnim spremembam tekmovalnega letala Petra 
Podlunška. Za motociklističnega svetovnega 
podprvaka Mika Kallio (KTM-125ccm) so na osno-
vi ročno izdelanega rezervoarja izdelali orodje za 
izdelavo kovinskega rezervoarja iz lahkih kovin.   
TECOS-ovi strokovnjaki razvojno naravnanim po-
djetjem zagotavljajo celovite rešitve v razvoju in 
industrializaciji izdelkov. S premišljenimi rešitvami 
konkretnih izzivov so zanesljiv partner za varen in 
uspešen razvoj ter optimirano proizvodnjo brez 
odvečnih težav! Več primerov dobrih praks naj-
dete na www.tecos.si.  (P.R.)
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Foto 1: Najsodobnejša oprema zagotavlja 3D 
tiskanje kovinskih izdelkov zahtevnih oblik. 

Foto 2: 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo 
TECOS močno povezujeta tudi s športom. 
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