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KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSEDİN
Kapsamlı servislerimizle içiniz rahat olsun.

YENİ DÜNYANIN KAMPANYALARI İÇİN İLHAM 
VEREN TEKNOLOJİ

Massivit 3D’nin patentli jel (GDP) teknolojisi hızlı 
üretimi hafıf, büyük, içi boş modelleri ve görselleri 
sağlamakla beraber herhangi bir geometrik 
sınırlamalara ve karmaşık destek ünitelerine 
ihtiyaç duymamaktadır. Bu durum zaman kaybını, 
masrafIarı ve sarfıyatı azaltır. Farklı çözünürlükteki 
baskı esnekliği iç ve arkadan aydınlatmalı işlerde de 
sonlandırma çeşitliliğine olanak sağlar.

100'DEN FAZLA UYGULAMA
   Dev 3D POP görselleri ve öz çekim alanları

   Yaratıcı vitrin görselleri

   Birleşik 2D/3D billboardları 

   Birkaç saat içinde termoform kalıbı oluşturma

   İstediğiniz şekilde dizayn edebileceğiniz 3D logoları ve tabelalar

   Kişiselleştirilmiş SEG çerçeveleri / dev amblemler

   Mağazalara özel uygulamalar

   Sahne malzemeleri ve doğal manzara setleri

MUHTEŞEM 3 BOYUTLU KAMPANYALAR VE DEV
AMBLEMLERLE MÜŞTERİLERİNİZİ ŞAŞIRTIN 
Birçok sektöre uygun en az 100 farklı uygulama ile 
işletmenizi büyütün. 

DAHA FAZLA İŞ ALIN
Patentli teknolojinin ve muhteşem hızın birleşmesi 
sayesinde rakiplerinizi saf dışı bırakın.

İNANILMAZ BÜYÜKLÜKTEKİ ŞAŞIRTICI 
GÖRSELLER VE DEKORLAR YARATIN
Müşterilerinizi hayal edemeyeceği yaratıcı alanlarla 
tanıştırın.

MASSIVIT
3D BASKI
ÇÖZÜMLERİ 
GENİŞ EBAT 3D BASKI MÜŞTERİLERİNİZE

EŞSİZ MASSIVIT 3D TEKNOLOJİSİNİ

SUNUYORUZ.



Baskı Kafası Sayısı 1 1 veya 2 2

Baskı Hızı 300 mm/sn lineer hız
35cm Z eksenindeki hızı
(Bahsedilen baskı hızı 1m çapa sahip silindir içindir).

300 mm/sn lineer hız
35cm Z eksenindeki hızı
(Bahsedilen baskı hızı 1m çap'a sahip silindir içindir).

300 mm/sn lineer hız
35cm Z eksenindeki hızı
(Bahsedilen baskı hızı 1m çap'a sahip silindir içindir).

Baskı Modu • Normal (1.3 mm)
• Kaliteli (1 mm)
• Yüksek Çözünürlükte (0.8 mm)

• Normal (1.3 mm)
• Kaliteli (1 mm)
• Yüksek Çözünürlükte (0.8 mm)

• Normal (1.3 mm)
• Kaliteli (1 mm)
• Yüksek Çözünürlükte (0.8 mm) 
• Yüksek Kalite (Seri, çok büyük objelerde bile yüksek 

kalite sağlar ve bu sayede jel masrafını düşürür).
• Değişken Çözünürlük (Tek bir modelde 

önceden belirlenmiş çözünürlük ayarları arasında 
değiştirebilirsiniz).

Maksimum baskı hacmi 147cm x 116cm x 137cm 145cm x 111cm x 180cm 145cm x 111cm x 180cm

Desteklenen Malzemeler Dimengel 100 Dimengel 100 Dimengel 100

Entegre Yazılım Massivit SMART Slicer (Ayrıca satın alınabilir.) Massivit SMART Slicer (Ayrıca satın alınabilir.) Massivit SMART Pro. Yüksek çözünürlüklü baskı ve işlenmiş 
çatı ve zeminler için gelişmiş dilimlemenin ve monitör 
yazılımının bağlı olduğu gelişmiş algoritmalar ve yüksek 
çözünürlüklü baskı ile daha fazla detaya sahip hatları oluşturma.

Uzaktan Kumandalı Tablet Hayır Hayır Evet. 9.6'' tablet ile görüntüleme, işlemleri ve bakımı 
uzaktan yapılabilmektedir. Makinedeki işlemlerin %80' 
ini ellerinizi kullanmadan yapabilme imkanı.

MASSIVIT 1500 
GİRİŞ SEGMENTTE 3D YAZICI

MASSIVIT 1800 
AMIRAL GEMI 3D YAZICI

MASSIVIT 1800 PRO 
PRO 3D YAZICI

Massivit 1500 görsel iletişim ve konsept 
çalışmalarınızı makul bir fıyata indirirken 
geniş formatta 3D baskıya ilk adımı atmanızı 
sağlar.

Massivit 1800 3D baskı makinesi görsel iletişimde 
kullanıllan ilk geniş formatta 3D baskı yapabilen 
makine olup, ölçeklendirilebilen baskı kafaları ile 
eşi benzeri olmayan baskı hızı sayesinde işlerinizi 
büyütün.

Massivit 1800 Pro güçlendirilmiş performans, esneklik 
ve kontrol sunuyor. Yeni Mega Quality güçle kaliteyi 
birleştirirken, operatörlere de farklı çözünürlüklü 
baskı imkanıyla maliyeti düşürmek için bir çok 
seçenek sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzün, gelişmiş 
algoritmaların, uzaktan yönetimin tadını çıkarın.
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MASSIVIT 3D
Massivit 3D baskı teknolojileri görsel etkileşim için geniş 
formattaki 3D baskı çözümlerinde, etkinliklerde, eğlence 
sektöründe, konsept prototiplerinde ve iç dizayn sek-
töründe öncü bir firmadır. Massivit 2013’te endüstrinin 
tanınmış uzmanları tarafından kurulmuştur. Merkezi Lod, 
İsrail olup buradan uçtan uca bütün işleriniz için geniş 
yelpazede destek sağlamaktadır.

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.
İstanbul, Tel: 0212 270 0595
İzmir, Tel: 0232 449 3222
Ankara, Tel: 0312 395 6740
www.matset.com.tr    •    info@matset.com.tr

@matsetofficial


