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Mässbesökarnas intresse för Olaf Diegels 3D-printade gitarrer och basar var 
stort när de visades på The 3D Print Show i London i höstas, där det i övrigt 
visades upp allt från 3D-printade arkitektmodeller till skor. 
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Olaf Diegel 3D-printade gitarrer
Av MichAeL Dee

Olaf Diegel är baserad i Auckland på Nya 
Zeeland och har nyligen slutit ett avtal med 
det amerikanska företaget 3D Systems som 
hädanefter kommer att sköta tillverkningen 
och försäljningen av instrumenten.

– Det passar mig perfekt för det innebär 
att jag kan koncentrera mig på att designa 
nya gitarrer och basar och jag funderar 
också på blåsinstrument. Det är också svårt 
att sköta allt internationellt när man har Nya 
Zeeland som bas.

Det är inte att undra på att intresset för 
Olafs alster är stort. Det rör sig nämligen 
om ett helt nytt sätt att tillverka gitarrer. I 
nuläget finns ett antal olika grundmodeller 
att välja emellan; Spider, Spider LP, Atom, 
Scarab och Hive. Dessa modifieras sedan 
enligt kundens önskemål. 

– 3D-printing gör det möjligt att tillverka 
i stort sett vilka former som helst, säger Olaf. 
Sådana som inte skulle kunna tillverkas med 
traditionella metoder. Till exempel möjlighe-
ten att printa objekt inuti objekt. Dessutom 
har 3D-printing den fördelen att man kan 

ändra designen genom att ändra den datafil 
man printar ifrån. På så vis kan man skapa 
ett unikt instrument. Så jag ser det här 
början på ett spännande äventyr.

PrODuktDesigner. – Jag spelade i band 
när jag var yngre och det var det som ledde 
in mig på det här, fortsätter Olaf. Jag har 
visserligen inte byggt gitarrer tidigare men 
förutom rockband var jag med en liten grupp 
som spelade medeltida musik och vi byggde 
faktiskt alla våra instrument själva.

Olaf  har arbetat med 3D-printing 
i snart 20 år. 

– I mitt arbete som produkt-
designer har jag designat allt från 
proteser till sjukvården till detal-
jer till dykarutrustning. Jag har 
då använt 3D-printing till att 
tillverka prototyper. Teknologin 
har dock förbättrats markant de 
senaste åren. Till den grad att 
man kan printa riktiga produkter, 
inte bara prototyper. 
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För drygt ett år sedan beslutade Olaf  
sig för att försöka printa en gitarr i nylon. 

– Det var ett experiment men det 
hela var så intressant att jag fortsatte. Det 
största problemet var att jag inte hade 
erfarenheten att bygga gitarrer. Det kräv-
des en hel del justeringar för att få allt rätt. 
De första gitarrerna hade solida kroppar 
i nylon och problemet var inte tekniskt 
utan de reaktioner jag fick från gitarrister. 
”En gitarr med solid kropp i plast, det kan 
omöjligen låta bra”, fick jag höra. Mycket 
är psykologiskt för 90 % av ljudet i en 
elgitarr är mikrofoner. Hellre än att kämpa 
mot detta så designade jag luftiga kroppar. 

Jag försåg också de senare versionerna 
med en kärna av trä som förband halsen 
med kroppen. Det förändrade inte ljudet 
men det gav bättre sustain.

Olaf  valde att hålla hög kvalité och 
har i utgångsläget försett gitarrer och 
basar med Seymour Duncan mikrofoner. 

– Kunden bestämmer vilka kompo-
nenter som ska ingå, liksom träet i hal-
sarna. Just nu har jag visa grundmodeller 
att välja emellan. Idén är dock att varje 
instrument är skräddarsytt. Till exempel 
med 3D-printat monogram. Jag håller 
också på med en gitarrbeställning där 
köparen vill ha en kropp där man på 

Något förenklat kan man säga att en 3D-printer fungerar som 
en skrivare till en dator fast istället för att skriva ut text eller 
bilder på ett papper printar den ut tredimensionella objekt 
utifrån en datafil. 

3D Printing uppfanns av amerikanen charles ”chuck” hull. 
Teknologin var ursprungligen tänkt som ett bekvämt sätt att 
tillverka prototyper. i sitt patent som registrerades 1986  myn-
tade hull uttrycket ”Stereolitografi”. han definierade det som en 
metod att tillverka fasta föremål genom att successivt ”printa” 
(trycka) tunna skikt av flytande fotopolymer. informationen för 
det objekt som skulle printas lagrades i en cAD-fil på en dator. 
Programvaran skivade datormodellen av föremålet till mycket 
tunna skikt. hull insåg snart att det gick att printa andra material, 
närmare bestämt metaller, keramer och nylon. han grundade 
3D Systems samma år som patentet registrerades och före-
taget är idag en av de ledande tillverkarna av 3D-printers. 3D 
Systems slöt i höstas ett avtal med Olaf Diegel för att tillverka 
och sälja hans gitarrer och basar med 3D-printade kroppar

Priset på 3D-printers har sjunkit på senare år. Det finns idag 
ett 20-tal budget printers i prisklassen 10 000 - 15 000 kronor. i 
den övre klassen ligger priserna på 5 miljoner kronor och uppåt. 

Tekniken utvecklades för ett bekvämt sätt att tillverka pro-
totyper men den har gradvis fått ett eget liv. ett växande antal 
designers ser nämligen 3D-printers som ett sätt att kringgå de 
traditionella tillverkarna helt och hållet och producera mindre 
serier av allt från smycken till stolar. Dessa designers ser också 
en annan skillnad mot traditionell tillverkning. Det är lätt att göra 
små förändringar i en cAD-fil och på sätt göra varje objekt unikt. 
Och det är något som appellerar på dagens marknad. 

chris Anderson, redaktör för tidskriften Wired, publicerade 
nyligen en bok med titeln Makers. Den nya industriella revo-
lutionen, där han förutspår att 3D Printing kommer att orsaka 
enorma förändringar i vårt sätt att leva och arbeta. han drar en 
parallell med den revoloution som inleddes i början av 1980-ta-
let med hemdatorer och desktop publishing.

När jag nyligen talade med Bre Pettis, en av grundarna av 
företaget MakerBot som i höst lanserade Replicator 2, en bud-
getprinter som kostar 2 200 dollar kommenterade han;

”i princip säljer vi individen en egen fabrik, i form av en 3D-
printer. Snart kommer 3D printers att vara lika vanliga i hemmet 
som bläckskrivare. Barn kommer att designa och printa egna 
leksaker och mycket annat. Dagens tonåringar har vuxit upp 
med datorer. Tänk bara på den generation som kommer att ha 
växt upp med 3D-printers och vad de kommer att fortsätta att 
producera när de blir äldre”.

inom branschen talar man om 3D-printing som en revolution 
som håller på att rullas fram men oavsett vem man än talar med, 
antingen det är tillverkare av printers eller formgivare så är man 
överens om en sak; Att det största hindret just nu är begräns-
ningen av det material man kan printa och för att komma vidare 
krävs rejäla satsningar på research och utveckling. 

i juli skickade amerikanska armén det första av en serie 3D 
Print Labs till Afghanistan. varje labb kostar 2,8 miljoner dollar 
och medföljs av två tekniker. Anledningen till att man satsar på 
3D labb är att det kan ta månader att få reservdelar till fordon 
och desarmeringsrobotar skeppade från USA till fjärran krigszo-
ner. Med en 3D-printer kan de printas på stället.

Men de finns de som siktar längre än amerikanska ar-
mén. Nämligen NASA, som på senare år har samarbetat 
med Made in Space, ett företag baserat i Kalifornien. Am-
bitionen är att undersöka hur långt 3D-printerteknologin kan 
utvecklas och om det vore möjligt att någon gång i framtiden 
skicka en 3D printer till Mars för att där printa en rymdfarkost 
att skickas ut i universum.

VaD är 3D Printing?

” Jag håller också på med en gitarrbeställning där köpa-
ren vill ha en kropp där man på insidan ser en varg 
som sitter och ylar i en skog”
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insidan ser en varg som sitter och ylar i en skog.
 En del har hajat till när de hört priserna på 3 000 dollar och uppåt. 
– Enbart komponenterna kostar 1 000 dollar och 3D-printing 

är dyrt. Å andra sidan är 3 000 dollar vad man får betala för en 
bra Gibson eller Fender. Nylon är ett väldigt starkt material. Man 
kan kasta det väggen utan att det går sönder. Jag har funderat på 
att printa gitarrer i metall, till exempel titanium men instrumenten 
skulle bli vansinnigt dyra. Jag funderar dock på att printa en i nylon 
och sedan printa ett tunt lager av metall på den, jag får se hur det 
går. Men teknologin utvecklas och det kan vara mycket billigare att 
printa i metall om ett par år.

Vad gäller designen så har Olaf  utgått från Gibson- och Fendergitarrer. 
– Spider är ganska heavy metal i designen men till de andra har jag 

” i princip säljer vi individen en egen fabrik, 
i form av en 3D-printer. Snart kommer 3D 
printers att vara lika vanliga i hemmet som 

bläckskrivare. Barn kommer att designa och 
printa egna leksaker och mycket annat”

Olaf Diegel 3D-printade gitarrer
Av MichAeL Dee

hämtat inspiration från naturen. Jag håller just nu på med två nya 
gitarrer som inte är baserade på existerande modeller utan där jag 
designat fritt.

 Försäljningen inleddes förra juni. 
– Ryktet spred sig som en löpeld över nätet och jag har i snitt 

sålt två i månaden. För att öka försäljningen krävs det en bra 
samarbetspartner och det har jag fått i 3D Systems i USA. De 
har också anställt en gitarrbyggare, Chris Helm, som ska sköta 
det hela så att jag kan fokusera på design. Det har lagts ut klipp 
på Youtube men det behövs ordentlig marknadsföring i form av 
koppling till namnkunniga gitarrister. Steve Stevens som spelade 
med Billy Idol tidigare dök upp på en 3D printmässa i USA och 
spelade på gitarrerna. Det behövs flera kända gitarrister, videor 
och medverkan på NAMM.

 Olaf  funderar på att 3D printa andra typer av instrument också. 
– Jag funderar allvarligt på blåsinstrument men då får jag 

slå mig ihop med en akustikexpert, för man skulle kunna skapa 
instrument med flera mindre kamrar. Kanske ett blåsinstrument 
som spelar ackord till exempel. Det går att printa saker som inte 
går att tillverka på traditionellt sätt. n

För mer information: www.cubify.com


