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Demonstratieopstelling 3D Beton Printen 
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De eerste mobiele 3D betonprinter die specifiek is gebouwd voor beurzen en demonstraties. 
We horen veel over innoveren en de noodzaak is duidelijk, maar het zien en voelen zorgt pas 
voor de echte versnelling. Vertico brengt met de EVA M-1 demonstratieopstelling de beleving 
van deze innovatie naar jouw event. 
 
  

Veiligheid 
Voor de veiligheid van alle bezoekers 
is de opstelling afgezet. Hoewel er in 
een gecontroleerde omgeving wordt 
gewerkt, opereert de opstelling in 
automatiek en nemen wij het zekere 
voor het onzekere.  

Printen 
Een speciaal ontworpen mortel wordt 
verpompt en met een industriële 
robot tot op de millimeter nauwkeurig 
geprint. Een enorme vormvrijheid en 
een sterke mate van automatisering 
zorgen voor een besparing op afval, 
transport en dus ook CO2. 

Elektra 
Er is rekening mee gehouden dat niet 
op alle locaties dezelfde 
voorzieningen aanwezig zijn als in een 
productiehal. De installatie kan dus 
zelfstandig draaien op 230 V. 
 
 

Water 
Water is nodig voor zowel de mortel 
als voor de schoonmaak. Al het 
benodigde water kan worden 
meegenomen, echter voor 
gebruikersgemak is een directe 
toegang tot een wateraansluiting en 
een buitenterrein wenselijk maar niet 
noodzakelijk. 
 
 

Schoonmaak 
Het is een industriële installatie die 
met beton werkt; schoonmaak is dus 
noodzakelijk. De demonstratie-
opstelling minimaliseert deze 
noodzaak en bevat alle middelen om 
ter plekke te reinigen. 
 

Mobiel 
De installatie is gebouwd op een 
aanhangwagen waardoor het hele 
systeem makkelijk transporteerbaar 
is. Alle benodigdheden kunnen 
worden opgeslagen en vervoerd 
onder een kap.  
 

innovatie binnen handbereik 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Specificaties 
 Transport Opstelling 
Hoogte 254cm 265cm 
Lengte 470cm 700cm 
Breedte 178cm 550cm 
   
Gewicht 1530kg 1380kg 
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Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Deze specificaties 
zijn een indicatie van de daadwerkelijke afmetingen en kunnen in de praktijk 
afwijken. Vertico behoudt het recht om de informatie in dit document te aller 
tijden te wijzigen. 
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Technische Informatie 
 V Hz kW 

Robot 200-600 V 50-60 Hz 0,58 kW 
Pomp 220-240 V 50-60 Hz 1,1 kW 
Menger 230 V 50-60 Hz 0,2 kW 
    

 Slang Koppeling Bar 
Water* 3/4" Geka  1,8 bar 
*wateraansluiting wenselijk maar niet noodzakelijk 

 

Algemeen 
 

- Voor stabiliteit is de opstelling gemonteerd op 
de aanhanger en kan niet worden verwijderd  

- Niet geschikt voor langdurig buitengebruik 
- Het geluidsniveau is laag  
- Het printen kan niet langer dan 10 minuten 

onderbroken worden 
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