Community Resources
Dit zijn links naar diverse informatie over RepRap. Houd deze links in het oog, want er
verandert dagelijks een hoop, en de community breidt constant uit met nieuwe modellen
en ideeën. Denk eraan, nu je zelf een RepRap hebt, ben je deel van de community. Als je
een verbetering weet, opmerkingen of vragen hebt, geef dit aan op de RepRap wiki of een
blog, zodat anderen met je mee kunnen denken, en het project sneller vooruit kan komen.
Je bent bij dit project geen consument, maar ook een onderzoeker, en een bron van
inspiratie voor de volgende mensen die zich voor het project interesseren.
Veel plezier met je nieuwe RepRap en de community die hem ontwikkelt.
Projekt Website
http://reprap.org
http://reprap.org/wiki/Prusa
RepRap IRC Chat
irc.freenode.net (http://webchat.freenode.net)
#reprap
Forum
http://forums.reprap.org/
http://forums.reprap.org/list.php?47 Nederlands Forum
Email
Ruben Lubbes:
Jos Scheepers
Josef Prusa:
Kliment Yanev:

ruben.lubbes@gmx.net http://ikmaak.nl
info@mauk.cc
http://mauk.cc
iam@josefprusa.cz
http://prusabuilders.posterous.com
kliment.yanev@gmail.com http://

Winkels
http://makergear.com (US) Extruders, ABS, PLA
http://mendel-parts.com (NL) Complete Kits, PLA
http://reprapsource.com (DE) ABS, heatbeds, RAMPS
http://ultimachine.com (US) PLA, RAMPS
http://shop.arcol.hu (HU) Hot-ends, Hobbed Bolts
http://reprap.org/wiki/Mendel_Buyers_Guide Community lijst van aanbieders van
onderdelen
Blogs
http://blog.reprap.org CoreTeam Blog
http://hydraraptor.blogspot.com NopHead Blog,
Blogroll
http://planet.arcol.hu Alleen Engelstalig, geselecteerde blogs
http://pipes.yahoo.com/davidbuzz/reprap_aggregation_pipe Alle talen, alle bekende blogs
Software
Arduino http://arduino.cc
ReplicatorG http://replicat.org (niet getest door de community)
Skeinforge http://skeinforge.com
Repsnapper http://reprap.org/wiki/RepSnapper_Manual:Introduction

3D Modellen
http://www.thingiverse.com Een soort van Wikipedia voor maakbare modellen.
Reprap World Map (Plaats een markering op de kaart, zodat meer mensen weten waar
mensen met een RepRap zijn)
http://tinyurl.com/yukalr
Handige dingen om mee te beginnen
Calibratie printjes:
http://www.thingiverse.com/thing:2064
De traditionele Minimug:
http://www.thingiverse.com/thing:36 Een klein glaasje, om je succes met printen te vieren.
Reserveonderdelen voor Prusa Mendel:
http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel
http://github.com/prusajr/PrusaMendel
Print zeker de PLA bushings, maar een set van alle onderdelen in reserve is nooit
verkeerd.
Electronica houder:
http://www.thingiverse.com/thing:5007
Wij hopen dat jullie veel plezier zullen hebben met jullie RepRaps, en zelf ook een
positieve invloed zullen uitoefenen op de Community.
Het IkMaak.nl Team:
Ruben Lubbes
Jos Scheepers

Josef Prusa
Kliment Yanev

