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Κοινό Δελτίο Τύπου 

Siemens και AES                     Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017 

 

 
της Siemens και της EOS  

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018 
 

Η EOS και η Siemens ενισχύουν τη συνεργασία τους 
γύρω από την 3D εκτύπωση στον βιομηχανικό τομέα 
 
• Η πετυχημένη στρατηγική συνεργασία επεκτείνεται περαιτέρω στους τομείς του 

λογισμικού, του αυτοματισμού και της τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης, καθώς και της 

εφαρμογής της προσθετικής κατασκευής (Additive Manufacturing / ΑΜ)  

 

Η EOS, παγκόσμιος πάροχος κορυφαίας τεχνολογίας στον τομέα της 3D εκτύπωσης για τη 

βιομηχανία μετάλλων και πολυμερών και η παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας Siemens 

συνεχίζουν τη στενή συνεργασία τους για την περαιτέρω επιτάχυνση της τεχνολογίας και της 

εφαρμογής της προσθετικής κατασκευής (Additive Manufacturing / ΑΜ). Η τρέχουσα 

συνεργασία περιλαμβάνει τους τομείς του λογισμικού, του αυτοματισμού, της τεχνολογίας 

ηλεκτροκίνησης και τη χρήση της τεχνολογίας ΑΜ.  

 Τα εξαρτήματα ελέγχου και μετάδοσης κίνησης της Siemens αποτελούν μέρος της νέας 

σειράς EOS M 300 για την προσθετική κατασκευή μετάλλων με την εφαρμογή της AΜ 

 Το λογισμικό διαχείρισης εργασιών και διαδικασιών της EOS, EOSPRINT 2 έχει πλέον 

ενσωματωθεί στη μονάδα AM του Siemens NX 12 

 Η Siemens θα συμπεριλάβει το σύστημα EOS P 500 για τη βιομηχανική 3D εκτύπωση 

πολυμερών στο Additive Manufacturing Experience Center στο Έρλανγκεν στη 

Γερμανία 

 

Η νέα σειρά EOS M 300 περιλαμβάνει την τεχνολογία αυτοματισμού και ηλεκτροκίνησης 

της Siemens 
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Η EOS επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των αποδεδειγμένα καλών συστημάτων της για προσθετική 

κατασκευή μετάλλων με τη σειρά EOS M 300. Η λύση αποτελεί μία έτοιμη για αυτοματισμό, 

διαχρονική πλατφόρμα που είναι παραμετροποιήσιμη, κλιμακούμενη και ασφαλής. Γι’ αυτό η 

EOS εμπιστεύεται επίσης και τα εξαρτήματα ελέγχου και μετάδοσης κίνησης από το 

ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο Totally Integrated Automation (TIA) της Siemens.  

 

O Alfons Eiterer, Επικεφαλής του System Engineering στην EOS δήλωσε: «Η EOS δίνει μεγάλη 

έμφαση στην υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία στις νέες εξελίξεις της, ενώ παράλληλα 

διασφαλίζει δυναμική και τεχνολογική πρόοδο. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε την 

τεχνολογία ελέγχου της Siemens για τη νέα μας σειρά EOS M 300. Με τη Siemens μπορούμε 

να βασιστούμε σε αποδεδειγμένα καλά τεχνικά εξαρτήματα και είμαστε καλά προετοιμασμένοι 

να διαχειριστούμε μελλοντικές απαιτήσεις». 

 

Με την EOS ως στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα της βιομηχανικής 3D εκτύπωσης, η Siemens 

δεν έχει μόνο εξοπλίσει τη σειρά EOS M 300 με εξαρτήματα, αλλά και το σύστημα EOS P 500 

για 3D εκτύπωση πολυμερών σε βιομηχανική κλίμακα, όπως παρουσίασε για πρώτη φορά 

στην περσινή έκθεση «formnext».  

 

Ενσωμάτωση του EOSPRINT driver στο Siemens NX 12  

Το EOSPRINT 2 είναι ένα έξυπνο, ανοικτό και παραγωγικό εργαλείο, CAM  (Computer Aided 

Manufacturing) που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τα δεδομένα CAD για τα 

συστήματα της EOS. Το Siemens NX 12 είναι μία απρόσκοπτη πλήρης λύση, ξεκινώντας με τον 

σχεδιασμό μέσω της βελτιστοποίησης τοπολογίας και της προσομοίωσης της διαδικασίας έως 

και την προετοιμασία της εκτύπωσης σε ένα περιβάλλον χρήστη. Πλέον ο EOSPRINT driver 

είναι διαθέσιμος για τη μονάδα NX12 AM της Siemens. Έτσι, οι λειτουργίες του EOSPRINT 2 

είναι άψογα ενσωματωμένες στη μονάδα λογισμικού NX Fixed Plane (Powder Bed) AM της 

Siemens. Αυτή η ενσωμάτωση υποστηρίζει συνολικά τη λύση της προσθετικής κατασκευής της 

Siemens, η οποία βοηθάει στην παροχή μίας ολοκληρωμένης και αρμονικά συνδεδεμένης 

διαδικασίας προσθετικής κατασκευής από τον σχεδιασμό έως και την προηγμένη 3D εκτύπωση 

με τα συστήματα της EOS. Ως αποτέλεσμα οι μηχανικοί ωφελούνται, καθώς η διαδρομή από 

την ιδέα του προϊόντος έως την 3D εκτύπωση είναι γρήγορη και χωρίς διακοπές.  

 

http://www.eos.info/systems_solutions/eos-p-500
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Το σύστημα EOS P 500 γίνεται μέρος του Additive Manufacturing Experience Center της 

Siemens 

Η Siemens θα επεκτείνει το Additive Manufacturing Experience Center (AMEC) στο Έρλανγκεν 

στη Γερμανία με το σύστημα EOS P 500. Το AMEC παρέχει μία εξαιρετική επισκόπηση και 

πληροφόρηση για διαφορετικές βιομηχανικές τεχνολογίες AM, καθώς και ενημέρωση σχετικά με 

τις δύσκολες βιομηχανικές απαιτήσεις για σχεδιασμό, προσομοίωση και παραγωγή AM. 

Επιπλέον προσφέρει μία διαδραστική εμπειρία, όπου παρουσιάζεται η ενσωματωμένη 

απρόσκοπτη αλυσίδα AM καθώς και τα σχετικά προϊόντα της Siemens. «Η γρήγορη 

εκβιομηχάνιση της προσθετικής κατασκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη στενή 

συνεργασία ειδικών στο σύστημα λογισμικού, αυτοματισμού και κίνησης με ειδικούς στη 

βιομηχανική 3D εκτύπωση, όπως στην περίπτωση της Siemens με την EOS. Είμαστε συνεπώς 

περήφανοι που προχωράμε με την EOS στο επόμενο επίπεδο της εκβιομηχάνισης, το οποίο θα 

βοηθήσει στη μεταμόρφωση της προσθετικής κατασκευής από τη φάση της προτυποποίησης 

στη βιομηχανική σειριακή παραγωγή», δήλωσε ο Dr. Karsten Heuser, VP του Additive 

Manufacturing στη Siemens AG. 

 

 

 

Η σειρά EOS M 300 για ψηφιακή ΑΜ βιομηχανική παραγωγή (Πηγή: EOS GmbH). 
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Ο EOSPRINT driver για τη μονάδα NX™ 12 AM της Siemens επιτρέπει την απρόσκοπτη 
ενσωμάτωση των λειτουργιών του EOSPRINT 2 στη μονάδα λογισμικού NX Fixed Plane 
(Powder Bed) AM της Siemens. (Πηγή: EOS GmbH) 
 

 



Siemens Α.Ε.  Δελτίο Τύπου 
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To Additive Manufacturing Experience Center της Siemens στο Έρλανγκεν στη Γερμανία. 
(Πηγή: Siemens AG) 
 

Το παρόν δελτίο τύπου και οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 

www.siemens.com/press/PR2018090297DFEN  

 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Additive Manufacturing και το Totally Integrated 

Automation στη Siemens, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις:  

www.siemens.com/global/en/home/markets/machinebuilding/additivemanufacturing.html   

www.siemens.com/global/en/home/products/automation/tia.html  

 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την EOS μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη 

διεύθυνση: www.eos.info  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ  

Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου, Τηλ.: 210 68.64.267 

E-mail: elisavet.sachinidou@siemens.com   

 

Στην EOS GmbH Electro Optical Systems: 

Martin Grebner 

Phone: +49 (89) 8933-622-64 

E-mail: martin.grebner@eos.info  

 

Ακολουθήστε μας στα social media 

Twitter: www.twitter.com/siemens_press και www.twitter.com/SiemensIndustry  

Blog: https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en  

 
 
Σχετικά με τη Siemens AG  

 

Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο 

της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με 

παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Ως ένας από 

τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, είναι 

κορυφαίος προμηθευτής αποδοτικής παραγωγής ενέργειας και λύσεων μετάδοσης ισχύος καθώς και πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομής, 

καθώς και στις λύσεις αυτοματισμού, κίνησης και λογισμικού για τη βιομηχανία. Με την εισηγμένη θυγατρική της, Siemens Healthineers ΑG, 

η εταιρεία είναι επιπλέον μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, όπως τα συστήματα αξονικής και 

http://www.siemens.com/press/PR2018090297DFEN
http://www.siemens.com/global/en/home/markets/machinebuilding/additivemanufacturing.html
http://www.siemens.com/global/en/home/products/automation/tia.html
http://www.eos.info/
mailto:elisavet.sachinidou@siemens.com
mailto:martin.grebner@eos.info
http://www.twitter.com/siemens_press
http://www.twitter.com/SiemensIndustry
https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en
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μαγνητικής τομογραφίας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων και της κλινικής 

Πληροφορικής. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2017 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,0 δισ. και τα κέρδη στα €6,2 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 377.000 

εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com  

Σχετικά με την EOS  

Η EOS είναι παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας στον τομέα της βιομηχανικής 3D εκτύπωσης μετάλλων και πολυμερών. Ιδρύθηκε το 

1989 και από τότε η εταιρεία πρωτοπορεί και καινοτομεί στις ολοκληρωμένες λύσεις για προσθετική κατασκευή. Το προϊοντικό της 

χαρτοφυλάκιο με τα συστήματα της EOS, τα υλικά και τις παραμέτρους διαδικασιών, δίνει στους πελάτες σημαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος και τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των διαδικασιών παραγωγής τους. 

Επιπλέον οι πελάτες ωφελούνται από την πλούσια τεχνική εμπειρία σε παγκόσμιες υπηρεσίες, εφαρμογές μηχανικής και παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών www.eos.info  
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