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HP opent 3D-Printing & Digital Manufacturing
Center of Excellence van 150.000 m2 groot
Voor een versnelde transformatie van industrieën met uitstekende R&D, engineering, co-

creatie en duurzame innovatie voor de vierde industriële revolutie 

 

Amstelveen, 13 juni 2019 — HP Inc. opent vandaag de deuren van haar nieuwe 3D Printing

& Digital Manufacturing Center of Excellence in Barcelona, Spanje. Het centrum is één van 's

werelds grootste en meest geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingscentra voor de volgende

generatie technologieën voor de vierde industriële revolutie. Het nieuwe centrum brengt

honderden van de meest toonaangevende deskundigen op het gebied van additive

manufacturing samen in een geavanceerde innovatieruimte van meer dan 150.000 vierkante

meter - ongeveer zo groot als drie voetbalvelden - om de manier van digitale productie te

veranderen. 

De faciliteit op HP's Barcelona campus is gemaakt voor de ontwikkeling van HP's industriële

3D-printportfolio en biedt een grootschalige fabrieksomgeving om samen te werken met

klanten en partners op het gebied van digitale productietechnologieën, die een revolutie in hun

industrie teweegbrengen.

 

"HP's nieuwe 3D Printing & Digital Manufacturing Center of Excellence is een van de grootste

en meest geavanceerde centra voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van 3D-printen en

digitale productie ter wereld. Het past bij onze missie om 's werelds grootste industrieën te

transformeren door middel van duurzame technologische innovatie", aldus Christoph Schell,

President van 3D Printing and Digital Manufacturing bij HP Inc. "We brengen HP's middelen

en industriële 3D-drukexpertise samen met onze klanten en partners. Zo willen we de

technologie en vaardigheden stimuleren die de voordelen van digitale productie verder zullen

gebruiken."
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Het nieuwe Center of Excellence verenigt honderden experts op het gebied van 3D-printing en

digitale productie in systeemengineering, data-intelligentie, software, materiaalwetenschap,

ontwerp en toepassingen. Dit wordt beschouwd als 's werelds grootste populatie van

specialisten op het gebied van additive manufacturing op één locatie. 

 

De nieuwe faciliteit is speciaal ontworpen voor een actieve samenwerking tussen HP

engineering- en R&D-groepen, klanten en partners. Het integreert flexibele en interactieve lay-

outs, co-creatie omgevingen en de nieuwste HP-kunststof- en metaalproductiesystemen in 3D,

om zo een snellere en flexibelere productontwikkeling en end-to-end oplossingen voor klanten

te bevorderen. Leiders zoals BASF, GKN Metallurgie, Siemens, Volkswagen en anderen in de

automobiel-, industriële, gezondheidszorg- en consumentengoederensector zullen met HP

blijven samenwerken aan nieuwe 3D-printing en digitale productie-innovaties in het centrum.

 

Het ontwerp van het 3D Printing & Digital Manufacturing Center of Excellence weerspiegelt ook

HP's betrokkenheid bij het milieu. Het centrum heeft zonnepanelen op het dak om 110kW

stroom te leveren, gebruikt regenwater voor irrigatie en sanitaire doeleinden en heeft HVAC- en

natuurlijke lichtoptimalisatie en milieuvriendelijke bouwmaterialen om een LEED (Leadership

in Energy and Environmental Design) certificering te behalen. Op bedrijfsniveau is het doel van

HP om in de loop van de tijd 100% hernieuwbare energie te gebruiken in haar wereldwijde

activiteiten, met een doelstelling van 60% in 2025.

HP's investering in het nieuwe Barcelona Center creëert één van de grootste 3D-print- en

digitale productie-, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten ter wereld.  Het breidt HP's

wereldwijde 3D-print- en digitale productieafdruk aanzienlijk uit en verbetert de bestaande

innovatielocaties in Corvallis, Oregon; Palo Alto, Californië; San Diego, Californië; Vancouver,

Washington; Barcelona, Spanje; en Singapore, waar HP onlangs een baanbrekende

samenwerking is aangegaan met de Nanyang Technological University (NTU) en de Singapore

National Research Foundation (NRF) om 3D-printen, kunstmatige intelligentie, machine

learning, materialen en toepassingen en innovaties op het gebied van cyberbeveiliging te

stimuleren.

 

Bezoek voor meer informatie de online presskit en vind aanvullend beeldmateriaal via

deze link.

https://edelmanftp.app.box.com/s/fnoq52k7pprp7gvjqatzqtqf5nqg2eaw
https://press.ext.hp.com/us/en/press-kits/2019/barcelona-3d-printing-and-digital-manufacturing-center-of-excellence.html


OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP is beschikbaar op www.hp.nl.

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and

assumptions. If the risks or uncertainties ever materialize or the assumptions prove incorrect,

the results of HP Inc. and its consolidated subsidiaries (“HP”) may differ materially from those

expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions.

All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed

forward-looking statements, including but not limited to any projections of net revenue,

margins, expenses, effective tax rates, net earnings, net earnings per share, cash flows, benefit

plan funding, deferred tax assets, share repurchases, currency exchange rates or other financial

items; any projections of the amount, timing or impact of cost savings or restructuring and

other charges; any statements of the plans, strategies and objectives of management for future

operations, including the execution of restructuring plans and any resulting cost savings,

revenue or profitability improvements; any statements concerning the expected development,

performance, market share or competitive performance relating to products or services; any

statements regarding current or future macroeconomic trends or events and the impact of those

trends and events on HP and its financial performance; any statements regarding pending

investigations, claims or disputes; any statements of expectation or belief; and any statements

of assumptions underlying any of the foregoing.

http://www.hp.nl/


Risks, uncertainties and assumptions include the need to address the many challenges facing

HP’s businesses; the competitive pressures faced by HP’s businesses; risks associated with

executing HP’s strategy; the impact of macroeconomic and geopolitical trends and events; the

need to manage third-party suppliers and the distribution of HP’s products and the delivery of

HP’s services effectively; the protection of HP’s intellectual property assets, including

intellectual property licensed from third parties; risks associated with HP’s international

operations; the development and transition of new products and services and the enhancement

of existing products and services to meet customer needs and respond to emerging

technological trends; the execution and performance of contracts by HP and its suppliers,

customers, clients and partners; the hiring and retention of key employees; integration and

other risks associated with business combination and investment transactions; the results of the

restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost (including any

possible disruption of HP’s business) and the anticipated benefits of the restructuring plans; the

resolution of pending investigations, claims and disputes; and other risks that are described in

HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 2017, and HP’s other filings with the

Securities and Exchange Commission. HP assumes no obligation and does not intend to update

these forward-looking statements. HP’s Investor Relations website at

http://www.hp.com/investor/home contains a significant amount of information about HP,

including financial and other information for investors. HP encourages investors to visit its

website from time to time, as information is updated, and new information is posted.
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