
İşinize yeni bir karlı boyut katın

Massivit 1800

Büyük boyutta 3D reklamlar, 
prototipler, kullanıma hazır 
parçalar üreterek hem yeni 
müşteriler kazanın hem de mevcut 
müşterilerinizi memnun edin.

Büyük ölçülerde 3 boyutlu yazıcı



Sonsuz yaratıcılık fırsatları için tek makine
Yaratıcı 3-boyutlu görseller üreterek reklamcılık, promosyon ve pazarlama sektöründe 
çığır açın

Daha büyük daha hızlı üretim
Yüksek hızlı, düşük maliyetli Massivit 1800 reklam 
ürünleri her işinizi karlı hale getirir.

Üretimi ve montajı basit
Büyük ölçekli kompleks yapıları daha hızlı ve düşük 
maliyetli olarak üretir.

Üretkenliğinizi artırın
•  Az zamanda çok iş üretin
•  Saatte 35 cm yükseklikte parça üretimi

İkili obje üretimi (opsiyonel)
Aynı anda iki farklı objeyi üretme imkanı

Kolay kullanım
•  Kullanıcı dostu yazılım
•  Dokunmatik ekran kontrolü
•  Objeleri kolay üretmek için vakumlu üretim tablası

Daha güvenilir, daha hafif ve çevre dostu
•  İçi boş parçalar daha hafif oldukları için nakliye   
    masrafını azaltır
•  Minimum fire 
•  Destek malzemesi gerektirmez
•  Düşük enerji tüketimli LED UV

GDP teknolojisiyle yüksek hızlı üretim
Massivit patentli Gel Dispensing Printing (GDP) 
teknolojisi ile 3 boyutlu objeler çok kolay ve hızlı bir 
şekilde üretilir. GDP teknolojisi büyük ölçekli objeleri 
yüksek hareket ve kürleme hızı, benzersiz malzeme 
özellikleri ile çok hızlı üretir.

Massivit 1800 oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

 Benzersiz ürünler

 Dikkat çekici objeler yaratın

 Özel fuar objeleri

 Etkileyici satış noktaları

 İlgi duyulan sıradışı objeler 

üretin

Massivit 1800 hızlı, üretken, karlı ve katma değerli olarak üretim, 
kendiniz için keşfedin.



Sınırsız 
yaratıcılık
Her fikri göz alıcı 
gerçekliğe çevirin, 
3 boyutlu taratılan 
objeleri üretebilir, ışıklı 
reklam panoları yapabilir 
ve kişiselleştirilmiş 
objeler üretilebilir.

Massivit 1800 oyunun kurallarını yeniden yazıyor.



Teknik Detaylar
Baskı hacmi

Üretim hızı z-ekseni

Baskı materyalleri

Yazılım

Ölçüler

Uygunluk belgesi

Üretim şartları 

Ortam koşulları

● EnxBoyxYükseklik: 1.17x1.5x1.8 m
● Maksimum ağırlık 150 kg

Saatte 35 cm yükseklik

Dimengel fotopolimerik malzeme 19 kg’ lık ambalajlarda

● Massivit yazılımı (Windows uyumlu)
● Desteklenen format: STL  

EnxBoyxYükseklik: 3.1x2.2x2.8 m-2500 kg
Paletli EnxBoyxYükseklik: 3.5x2.3x2.6 m-3000 kg

CE

● Elektrik voltajı: 3x32A, 380-400V AC-50/60 Hz
● Güç tüketimi: 10kW (@50Hz) 
● Hava basıncı: 6-8 bar
● Havalandırma

● Sıcaklık:16-30 oC

Hep beraber büyüyelim
Massivit 1800 3 boyutlu yazıcının işinizi büyütmek için üzerinde düşünmenin tam zamanı. 
Kurulumdan eğitime ve sonrasındaki tüm aşamalarda sizlere destek vererek yanınızda olacağız.
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