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PREDSTAVITEV

Inovacijski center MakerBot

Prvi Inovacijski center MakerBot v Evropi
..Prvi evropski Inovacijski center MakerBot je nameščen v Italiji blizu Milana na univerzi LIUC (Univerza Cattaneo)..

stavitve in materiale. Inovacijski center daje
moč univerzi ali šoli, da hitreje razvije inovaci
je, poveča sodelovanje s podjetji in poveča
učinkovitost in konkurenčnost na trgu.

Prednosti za univerzo oziroma šolo:
•
•
•
•
•

privabiti in obdržati najboljše profesorje in
najbolj sposobne študente,
povečanje raziskav, kreativnega eksperimen
tiranja in sodelovanje s podjetji,
izdelava učnih načrtov za spodbujanje sode
lovanja z različnimi oddelki,
privabiti medije in motivirati donatorje,
ustvarjanje priložnosti za gospodarski razvoj
okolice.

Prednosti za podjetja:
Vsebuje dvajset tridimenzionalnih printerjev
MakerBot Replicator, in sicer pet printerjev
MakerBot Replicator Z18, dvanajst printerjev
MakerBot Replicator in tri printerje MakerBot
Replicator Mini. Inovacijski center je odprt za
uporabo študentom, podjetnikom, strokovn
jakom in tehnikom z različnih področij.
Inovacijski center MakerBot je voden prek
projekta SmartUp – proizvodni digitalni labo
ratorij, ki širi kulturo digitalne izdelave, proiz
vodnje in konstrukcije. Je plod univerze LIUC
in združenja Unione degli Industriali della Pro
vincia di Varese.
»Z Inovacijskem centrom MakerBot je univer
za LIUC opremljena z najsodobnejšo infra
strukturo za izobraževanje na področju digi
talne proizvodnje in izdelave prototipov,« je
pojasnil rektor Valter Lazzari. »Dodali smo

Laboratorij za ustvarjalnost, inovativnost in
dizajn k učnemu načrtu inženiringa, v kater
em lahko učenci neposredno delajo s tridi
menzionalnimi printerji in si pridobijo znanja,
ki so bistvenega pomena za uspešen vstop na
trg delovne sile. To je še ena priložnost za
študente diplomskih študijev ekonomije in
prava ter dodatna dejavnost k že številnim
eksperimentalnim aktivnostim, ki jih nudimo.
Vse to je v skladu z idejo univerze, ki je odprta
za najbolj inovativne oblike znanja in spret
nosti, ki so značilnosti univerze LIUC.«

Kaj je Inovacijski center MakerBot?
Inovacijski center MakerBot je popolnoma
prilagodljiva rešitev za tridimenzionalni tisk in
tridimenzionalno skeniranje, ki vsebuje pro
jektiranje, učenje, podporo, prilagodljive po

•
•
•
•
•
•
•

razvoj in optimizacija izdelka s tridimenzion
alnim tiskom pred konkurenco,
ustvarjanje skupine strokovnjakov in proiz
vodnega procesa, ki rasteta s podjetjem,
spodbujanje kreativnosti in razmišljanje v
prihodnost,
pridobiti konkurenčno prednost z optimi
zacijo procesov in prototipov,
spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in
sodelovanje med različnimi oddelki,
zmanjšanje stroškov, modeliranje in hitrejši
prihod na trg,
ustvarjanje novih virov prihodkov.

Za podrobnejše informacije o Inovacijskem cen
tru MakerBot se obrnite na pooblaščenega zas
topnika in serviserja tridimenzionalnih printer
jev MakerBot – podjetje 3WAY, d. o. o.
(P. R.)
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