
  

Waarschuwing:    

Van alle varianten MyRiwell 3d pennen zijn ook goedkopere huismerk/imitatie varianten in omloop!   

  

www.printerpen.nl verkoopt alleen de originele MyRiwell 3d pennen met LOGO op de voorkant en in de pen (Zie 
afbeeldingen). Al onze 3d pennen en adapters zijn voorzien van de CE keurmerken voor de Europese Markt!   

Wij merken dat deze 3d pennen door meerdere aanbieders worden verkocht, echter vaak is sprake van een goedkope 
(merkloze/ en of eigen merk) imitatie-versie, prijstechnisch is deze inkoop veel voordeliger en dus ook in de verkoop 
naar de klant. Kwalitatief is deze 3d pen beduidend slechter! Het is niet voor niets dat de Europese Commisie al een 
hele partij van de markt heeft verwijderd (Safety	Gate	Alert:	A12/01538/22). Wij verlenen geen after sales service aan 
imitatie/namaak 3d pennen! Meld u hiervoor bij uw eigen leverancier. 
 
Hieronder illustreren wij kort enkele verschillen (turquoise MyRiwell Advanced RP100B en gele imitatie Advanced)  
 
UITWENDIG:  
 

Originele 3d pen heeft het logo op de voorkant van 
de pen staan (en op verpakking)  

 Afwijkend soort drukknoppen/ patent- serienummer 
van nozzle en pen ontbreken.  

  

 

Imitatie heeft een ander type nozzle (zie opening achter keramisch gedeelte) welke eerder tot verstopping leidt maar 
daarnaast ook veel warmer wordt! Imitatie heeft een kleinere (niet goedgekeurde) adapter!  

  

    

`  



  INWENDIG:  

 

Logo ontbreekt op binnenkant 3d pen (pcb en slider); Andere metalen of kunststof aandrijving  

     
 Het prijsverschil zit hem niet alleen in het logo op de voorkant maar ook o.a. in de kwalitatief mindere onderdelen 
(andere motor, aandrijfunit, nozzle en printplaat). Dit alles resulteert in moeite met doorvoering filament tot zelfs uit 
zichzelf vastlopen; zeer langzame snelheid en oververhitting   

Soms wordt de huismerk /merkloze variant geleverd met penhouder, zonder adapter of met een type adapter welk 
niet gekeurd is voor de Europese markt en kan openklappen tijdens gebruik. Wij voorzien de pen altijd van een CE 
gekeurde adapter   

Bij ---PRINTERPEN--- koopt u een kwalitatief goede & originele MyRiwell 3d pen!   
MyRiwell typenaanduidingen RP100a (MyRiwell Basic), RP100b (MyRiwell Advanced)& RP100c (MyRiwell Professional);  

MyRiwell is officieel BOIP geregistreerd onder nummer; 16111833. Misbruik/merkinbreuk zal effectief worden 
bestreden inzake het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)  

    


