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Poligon Mühendislik, mühendislik altyapısından gelen ve sektörde on beş yılı aşkın tecrübesi olan bir kadro ile 2013 yılında 
faaliyetlerine başlamıştır. 3 boyutlu teknolojiler konusunda uzman kadrosuyla savunma, havacılık, otomotiv, beyaz eşya, 
plastik, medikal, elektrik/elektronik, mimari, eğitim gibi birbirinden farklı sektörlerin önde gelen kurum ve kuruluşlarına 
katma değerli mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Faaliyetlerine İstanbul, Bursa ve Ankara ofisleri ile başlayan firmamız, 
2019 yılında açtığı PLG Global İngiltere ofisiyle uluslararası sanayinin de yerleşik çözüm ortağı olma yolunda ilk adımını 
atmış; 2021’de Bursa’da kurulan ve 2.000 m²’lik çalışma alanı ile Türkiye’nin en gelişmiş ve ileri imalat teknolojilerine 
sahip PLG LABS firması ile sektördeki lider ve vizyoner konumunu sağlamlaştırmıştır. 2022 yılında global büyüme 
planları çerçevesinde yeni yapılanmasını tamamlayan firmamız Türkiye ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarını PLG 
Grup çatısı altında toplamıştır.

PLG Grup, fikir aşamasından seri üretime kadar tüm ürün geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde çözebilecek güçlü bir 
altyapıya sahiptir. Tasarım ve prototipleme konusunda uzmanlığının yanı sıra üretimi gerçekleşmiş ürünlerin boyutsal 
ölçüm, raporlama, analiz ve kalite kontrol işlemleri konusunda da müşterilerine hizmet vermektedir. HP, Scantech, 
Stratasys ve Zortrax gibi dünyaca ünlü teknoloji markalarının Türkiye Yetkili Temsilcisi olan firmamız; sahip olduğu bu 
yetkinlikler ve yüksek teknoloji ile piyasaya ürün çıkarma konusunda müşterilerine en hızlı şekilde, en uygun maliyetle, en 
doğru çözümü sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetini ana ilke edinen firmamız; satış öncesi ve sonrası alanında uzman teknik ekibiyle müşterilerine 
sürekli destek sağlamakta; bugünün en yeni teknolojileriyle hizmet verirken, yenilikçilik prensibiyle geleceğin 
teknolojilerine de yatırım yaparak, müşterilerine en son teknoloji ürün ve çözümler sunmayı temel görevleri arasında 
görmektedir.

3 Boyutlu teknolojileri 
kullanarak katma 
değerli mühendislik 
hizmetleri sunmak.

-Gizlilik ve Güvenilirlik
-Dürüst Hizmet
-Uzun Vadeli Çözüm Ortaklığı

En yenilikçi tasarım, 
imalat, kalite 
teknolojilerini sunmak 
ve bu teknolojilerle 
verilen tüm 
mühendislik hizmetleri 
konusunda öncü 
olmak.
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Origin One



DLP

SLA

-3955
-403
-3843
-Dura56
-3172
-IND405

-Yüksek Hassasiyet
-Düşük Yüzey Pürüzlülüğü

-Fonksiyonel Ürün

-ST45
-QG500
-402
-MED412
-MED413

-PA12
-Esnek
-İzotropik
-Hızlı
-Ekonomik

-RIM Kalıplama
-SRIM Kalıplama
-Plastik Enjeksiyon

-Yüksek Hassasiyet
-Fotopolimer Malzeme
-Şeffaf

-Yüksek Hassasiyet
-Hızlı Üretim
-Ultra Dayanıklı Malzemeler
-Seri Üretim Kapasitesi

-Vakum Döküm
-1750 mm Max Boy
-25 Baskı / Kalıp

-Zımparalama
-Kumlama
-Astarlama
-Boyama
-Kaplama

Müşterilerimizin 1-1.000 adede kadar olan 
üretim ihtiyaçları için yüksek maliyetli kalıp 
yatırımı gerektirmeden üretim yapılabilecek 
yöntemleri kullanıyoruz. Silikon kalıplama,3D 
printer, CNC, RIM kalıp, prototip kalıplama gibi 
üretim teknikleri ile müşterilerimize hızlı ve butik 
üretimler konusunda hizmet veriyoruz. Az adetli 
veya tekrarı olmayacak üretimlerde istenilen 
malzemelerle müşterilerimize maliyet ve hız 
konusunda avantajlar sunuyoruz.



Yenilikçi tasarım anlayışı ile, özgün ve üretilebilir 
parçalar tasarlayarak, katma değerli mühendislik 
hizmetleri sunuyoruz. Mevcut ürünlerin nasıl daha 
fonksiyonel olabileceği veya iyi görünebileceğini 
belirleyebilecek yaratıcılığa ve analitik düşünceye 
sahip uzman kadromuz ile tüm süreçleri eksiksiz 
gerçekleştiriyoruz. Konsept ve müşteri 
beklentilerinin ardından tasarım, ürün geliştirme, 
tasarım doğrulama, analiz, simülasyonlar ve seri 
üretim öncesi prototipleme ile pazara hazır son 
ürünü ortaya koymak en temel prensibimizdir.

Üretim sektöründe, imalatı gerçekleşmiş bir 
ürünün CAD datasının oluşturulmasında 
müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Parça 
geometrisine, hassasiyetlere, maliyete veya 
uygulama alanına göre optik, lazer ve X-Ray 
tarama sistemlerinden uygun olanı tercih ediyoruz. 
Elde edilen tarama datasının farklı yazılımlar ile 
parametrik olarak katı/yüzey modelleme 
işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
9.000'in üzerinde tersine mühendislik projeleriyle 
katma değer yaratmaya devam ediyoruz.

-3 Adımda Tasarım
-Müşteri Beklentisi
-Kullanıcı Profili
-Endüstriyel Tasarım

-Farklı malzeme türleri ile 
çalışma avantajı

-Çalışma ömrü boyunca 
maruz kalacağı yüke karşı 
deformasyonları tasarım
aşamasında bilgisayar 
ortamında inceleme şansı 

-Dijitalleştirme

-Data Optimizayonu

-Catia v5 CAD Modelleme

-Geomagic DesignX



-Catia V5-V6, ANSYS FLUENT,
ANSYS CFX

-Altair Hyperworks, Motion View

-Hypermesh, Radios

-Statik Analiz

-Dinamik Analiz

-Lineer veya Non-Lineer

-Cycle & Life Time Analiz

-Polyworks

-Geomagic DesignX

Sonlu eleman analizi yaparak (FEA), sanal 
ortamda tasarlanan ürünün kuvvete, titreşime, 
ısıya ve diğer fiziksel faktörlere olan 
dayanımlarını tespit edip, sonuçları 
yorumluyoruz. Böylece, tasarımlarınızın genel 
durumu hakkında rapor sunup, seri üretim 
öncesi olası tüm senaryoları simüle 
edebiliyoruz. Akışkanlar dinamiği analizi ile; bir 
cismin etrafındaki, içindeki ya da her ikisindeki 
tek veya çok fazla akışkanın, termodinamik 
etkilerini de rapor olarak müşterilerimizle 
paylaşıyoruz.

Üretimi yapılmış parçanın boyutsal analizini, 3 
boyutlu tarama ve ölçüm sistemleri kullanarak 
dijital ortamda sayısal ve görsel raporlama 
mantığı ile müşterilerimize sunuyoruz. Renk 
haritası formatında kolay anlaşılabilir raporlar 
hazırlarken, müşterilerimizin taleplerine göre 
PPAP/FAI formatında raporlamalar da  
gerçekleştiriyoruz



Tasarım sonrası ya da seri imalata geçilmeden önce 
ortaya çıkabilecek hataların önüne geçebilmek adına 
farklı baskı teknolojisi ve malzemelerle üretimler 
gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde bulunan endüstriyel 3 
boyutlu yazıcılar ile birkaç saat ya da birkaç gün 
içerisinde projeleri teslim edebiliyoruz. Kullandığımız 
MJF, FDM,SLA,DLP, DLS, DMP ve POLYJET teknolojileri 
ile 150.000 saatin üzerinde üretim tecrübemiz 
bulunmaktadır.

Boyutsal kalite kontrol işlemlerini 3 boyutlu ölçüm 
cihazları kullanarak gerçekleştiriyoruz. Ölçülecek 
parçanın geometrisi, büyüklüğü, hassasiyeti gibi 
etkenleri göz önünde bulundurarak; optik, lazer veya 
CMM gibi teknolojileri kullanıyoruz. Konusunda 
deneyimli metroloji uzmanlarımız tarafından kendi 
tesislerimizde ya da müşterilerimizin sahasında 
hizmet verebiliyoruz.



MJF, geçtiğimiz yıllarda 3 Boyutlu Yazıcı endüstrisini yerinden 
oynatacak bir teknoloji ile pazara giriş yapan HP markasının 
lisanslı teknolojisidir. Açılımı Multi Jet Fusion'dır. Geleneksel toz 
yataklı sistemlere kıyasla 10 kata varan sürati ve kullanmış 
olduğu esnek&fonksiyonel PA12 malzemesinin getirdiği 
ekonomik üretim avantajı birleşince, MJF kısa süre içerisinde 
pazarda kendine hatrı sayılır bir portfoy edinmiştir. Polyamid 
toz partikülleri eşit bir biçimde, daha önceden ısıtılmış olan 
üretim haznesine serilir. Fusion Agent isimli malzeme, print 
head vasıtasıyla mevcut katmandaki belirli kesitlere, HP`nin 
100 yılı aşkın printing know-how`ı sonucu elde ettiği hızlı 
püskürtme sistemi ile uygulanır. Parçanın çözünürlüğünü 
artırmak üzere, Detaling agent isimli yardımcı malzeme de 
benzer prensiple kesitlere püskürtülerek katmanlı bir şekilde 
parça imal edilir.

-Prototip ve Son Kullanım Parça Üretimleri

-Yüksek Mukavemet ve İzotropik Parça

-En Yakın Rakibine Göre 10 Kat Hızlı

-Parça Başı En Düşük Maliyet



FDM, 90'lı yılların başında ticarileştirilen ve 2008 yılında 
kullanım haklarının dolmasıyla beraber, ismini çok daha 
fazla duymaya başladığımız, dünyada en yaygın olarak 
kullanılan 3D printing teknolojisidir. Açılımı Fused 
Deposition Modeling`dir. Kartezyen eksende hareket eden 
bir print head vasıtası ile yüksek sıcaklık altında, yarı eriyik 
hale getirilen katı plastik malzemeyi katman katman 
yığarak arzu edilen geometrinin üretilmesini sağlar. FDM 
teknolojisinde ABS ve PLA  malzemelerin yoğun olarak 
kullanıldığı görülmekle beraber, her geçtiğimiz yıl yepyeni 
malzemelerin adapte edildiğini görmekteyiz. FDM 
teknolojisi endüstriye sağladığı faydalar nedeniyle hızla 
yaygınlaşmıştır. Kullanım alanlarına göre ev tipi, yarı 
profesyonel ve endüstriyel sistemler olarak 
sınıflandırılabilir.



F123 CR SERİSİ
F123 CR serisi 3D yazıcılar tasarımcılara, mühendislere ve eğitimcilere 
ulaşılabilir ve endüstriyel standartlarda parça imalatına izin verir. Bu 
alanlarda ürün geliştirme ve parçalama doğrulama süreçlerini kısaltır. 
Üretimde kullanılan fikstür ve aparatların hızlı bir şekilde imalatında 
kullanılırken yüksek mukavemetli parçaların imalatını sağlar. Yüksek 
tekrarlanabilirliği sayesinde üretimde verimliği ve kapasiteyi arttırır.

Kapalı Filament Yuvaları

Kapalı filament yuvaları, malzeme mekanik özelliklerini korumak için malzemenin 
neme maruz kalmasını azaltır, böylece basılan parçalar istenilen mukavemet 
özelliklerini karşılar. 

İzlenebilir Üretim

Kolay kullanım özellikleri arasında yeniden kullanılabilir üretim platformları, 
uzaktan izleme için yerleşik bir kamera ve 7 inç dokunmatik ekran bulunur. 
F123 CR Serisi 3D yazıcılar, kolay yer değiştirilebilir ve tak çalıştır 
tasarlandıkları için ofis ortamında kolay kurulum ve kullanım özelliklerine 
sahiptir.

Kolay Kullanım

F123 CR Serisi 3D yazıcılar için özel eğitime ihtiyacınız yoktur. Başlatma 
süreci, GrabCAD Print™ yazılımı kullanılarak parçanın CAD dosyasının içe 
aktarılmasını ve baskının başlatılmasını içerir. Yazıcı, üretim tamamlanana 
kadar başka bir işlem gerektirmez.

MJF, geçtiğimiz yıllarda 3 Boyutlu Yazıcı endüstrisini yerinden 
oynatacak bir teknoloji ile pazara giriş yapan HP markasının 
lisanslı teknolojisidir. Açılımı Multi Jet Fusion'dır. Geleneksel toz 
yataklı sistemlere kıyasla 10 kata varan sürati ve kullanmış 
olduğu esnek&fonksiyonel PA12 malzemesinin getirdiği 
ekonomik üretim avantajı birleşince, MJF kısa süre içerisinde 
pazarda kendine hatrı sayılır bir portfoy edinmiştir. Polyamid 
toz partikülleri eşit bir biçimde, daha önceden ısıtılmış olan 
üretim haznesine serilir. Fusion Agent isimli malzeme, print 
head vasıtasıyla mevcut katmandaki belirli kesitlere, HP`nin 
100 yılı aşkın printing know-how`ı sonucu elde ettiği hızlı 
püskürtme sistemi ile uygulanır. Parçanın çözünürlüğünü 
artırmak üzere, Detaling agent isimli yardımcı malzeme de 
benzer prensiple kesitlere püskürtülerek katmanlı bir şekilde 
parça imal edilir.

-Prototip ve Son Kullanım Parça Üretimleri

-Yüksek Mukavemet ve İzotropik Parça

-En Yakın Rakibine Göre 10 Kat Hızlı

-Parça Başı En Düşük Maliyet



FORTUS 450MC
Fortus 450MC 3D yazıcı, pazara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarım ve 
üretim sürelerini azaltan, üretim iş akışlarını optimize eden, genel maliyetleri azaltan ve 
fabrika inovasyonunu destekleyen çok uygulamalı bir üretim çözümü sunar.

Üretim hattınızda, uygulamaya bağlı olarak, verimliliği arttır ve kalitenizi iyileştirir. 
Fortus 450MC, yaygın olan FDM  malzemelerini kullanır. Günümüz üreticilerinin ihtiyaç 
duyduğu kompleks parçaların veri güvenliği altında üretilmesini sağlar.

“Modern üretim için
tasarlandı.”



FORTUS 900
Baskı projelerinizi daha verimli yönetmenize yardımcı 
olmak için F900, entegre GrabCAD Print™ ve Insight™ 
yazılımıyla birlikte gelir. GrabCAD Print, akıllı varsayılan 
ayarları ve araç ipuçlarını kullanarak doğrudan CAD 
formatlarından yazdırmanıza ve ayrıca modellerin, üretim 
şekillerine istediğiniz gibi müdahale etme olanağı sunar. 
Insight™ kontrol programı ile daha yüksek maliyet 
verimliliği      için  parça     performansına ve malzeme kullanımına 
ince ayar yapabilirsiniz. F900, 3D baskı süreçlerinin 
yönetilmesine yardımcı olmak için GrabCAD ShopTM ve 
diğer yardımcı programlar ile birlikte satışa sunulmaktadır.

“Büyük ölçekte
üretim yapın”



F770
F770 3D yazıcı, büyük parçaların üretimi için tasarlanmıştır. Bir veya 
birkaç büyük parça yazdırın veya yazıcının maksimum üretkenlik için 
birden fazla parça üretme kapasitesinden yararlanın.

Piyasadaki en büyük hacme sahip üretim hacmiyle 46 inch büyüklüğüne 
kadar parça basabilmektedir. 13 metreküplük üretim hacmi ile daha çok 
üretim hacmine sahip 3D yazıcılara nazaran prototip ve son kullanım 
parçalarının imalatına izin verir.

Parça karmaşıklığından da fedakarlık etmenize gerek yok. F770 3D yazıcı, 
parçalarınızı üretilebilirlik için tasarım kısıtlamalarından veya daha düşük 
destek kapasitesine sahip yazıcıların sınırlamalarından bağımsız olarak 
tasarlamanıza ve yazdırmanıza olanak tanıyan çözünür destek malzemesi 
kullanır. Çözünebilir destek malzemesi ayrıca, post-processing’i en aza 
indirerek üretkenliğinizi artırır.

“Küçük bütçelerle
büyük baskılar.”



“Zortrax Inkspire
İle Cerrahi hassasiyet”

Zortrax Inkspire, UV LCD teknolojisinde çalışan, sıvı fotopolimerik malzemeler ile imalatın 
yapıldığı masaüstü 3D yazıcıdır. Inkspire, üretim sırasında sıvı katmanların eşit olarak polimerize 
olmasını sağlayan yüksek çözünürlüklü UV-LED LCD ekran ile donatılmıştır. Piksel çözünürlüğü 
50x50 mikron iken katman kalınlığı 25 mikrondur. Çözünürlüğün yüksek olması nedeniyle çok 
detaylı parçalar üretilebilir. LCD projektör ile çalıştığından SLA cihazlara göre 8 kata kadar daha 
hızlı üretim yapılabilmektedir. Zortrax Inkspire, az adetli parça üretimlerinin yanı sıra, dişçilik ve 
kuyumculuk için hassas modellerin üretimine izin vermektedir. Inkspire, Zortrax’ın geliştirmiş 
olduğu özel reçinelerin yanı sıra, LCD ekran DLP yazıcılar için geliştirilmiş olan fotopolimerik 
reçinelerin kullanımına da izin vermektedir.

UV LCD



ORIGIN  ONE
Çok çeşitli, yüksek performanslı malzemeler 
kullanarak üretilebilen parçaların seri üretimini 
sağlayan; oyun değiştirici nitelikte bir 3D yazıcı ile 
tanışmaya ne dersiniz? İşte karşınızda P3™ 
Programlanabilir Fotopolimerizasyon teknolojisi ile 
Origin  One 3D yazıcı. Endüstri lideri doğruluk, 
tutarlılık, ayrıntı ve verimlilik sağlayan, yepyeni bir 
3D baskı çağına hazır olun.

Bir endüstriyi dönüştürmek için bir ekosistem 
gerekir. Stratasys, 3D baskı yöntemiyle pek çok 
farklı kategoride nihai kullanıcı ürünlerinin imalatını 
sağlamak hedefiyle yenilikçi fotopolimerik 
malzemeleri sektördeki öncü firmalar ile birlikte 
geliştirmiştir. Origin One ile kalitesi onaylanmış çok 
çeşitli endüstriyel malzemeler ile üretim 
gerçekleştirilebilir. Malzemeler uzun raf ömrüne 
sahip ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmıştır.

“Yeni nesil parça üretimi
Stratasys ile başlar.”



POLYJET

Zortrax Inkspire, UV LCD teknolojisinde çalışan, sıvı fotopolimerik malzemeler ile imalatın 
yapıldığı masaüstü 3D yazıcıdır. Inkspire, üretim sırasında sıvı katmanların eşit olarak polimerize 
olmasını sağlayan yüksek çözünürlüklü UV-LED LCD ekran ile donatılmıştır. Piksel çözünürlüğü 
50x50 mikron iken katman kalınlığı 25 mikrondur. Çözünürlüğün yüksek olması nedeniyle çok 
detaylı parçalar üretilebilir. LCD projektör ile çalıştığından SLA cihazlara göre 8 kata kadar daha 
hızlı üretim yapılabilmektedir. Zortrax Inkspire, az adetli parça üretimlerinin yanı sıra, dişçilik ve 
kuyumculuk için hassas modellerin üretimine izin vermektedir. Inkspire, Zortrax’ın geliştirmiş 
olduğu özel reçinelerin yanı sıra, LCD ekran DLP yazıcılar için geliştirilmiş olan fotopolimerik 
reçinelerin kullanımına da izin vermektedir.

PolyJet™ 3B yazıcılar, tasarımcıların, mühendislerin, eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının 
modellemenin geleneksel yöntemlerinin kısıtlamaları olmaksızın üretim yapmalarına ve 
çözüm üretmelerine olanak tanır. Bu gücün arkasında PolyJet teknolojisi ve pürüzsüz 
yüzeyler, karmaşık detaylar ve canlı renkler elde etmek için çok ince katmanlar üretebilen 
kürlenebilir sıvı fotopolimerler vardır.

Stratasys  PolyJet teknolojisi, istenen birçok malzeme ve kaliteyi sağlarken, neredeyse bütün 
renklerde, yarısaydamlık, opaklık, sertlik ve mukavemette tasarlanmış ürünleri hayata 
geçirmeye yardımcı olur. 

PolyJet teknolojisinin çeşitliliği, çeşitli sayıda malzeme ve birçok 3D yazıcının farklı bütçe ve 
uygulamalara uygunluğuna dayanır. Sektör ne olursa olsun, PolyJet teknolojisi ürünleri hızlı 
ve doğru bir şekilde elde edecek gücü sağlar.

-Tasarımcıların zamanlarının %50’sinden fazlasını tasarruf etmelerini sağlar. Ürün 
tasarımcıları ve geliştiricileri, tam üretime geçmeden önce odak grubun geri dönüşlerini 
almak için gerçekçi prototip ve modelleri tam renkli elementler, etiketler ve gerçeğe yakın 
dokularla tek bir operasyonda üretebilirler. 

-Tam renk, esnek malzemeler, doktor eğitimi ve ameliyat öncesi planlama için gerçeğe yakın 
anatomik modeller üretilmesini sağlar, ki bu da ameliyathane maliyetlerini azaltan ve 
hastaların iyileşmesini hızlandıran bir durumdur.

-Eğitimciler, öğrencileri haftalar içinde değil, birkaç gün içinde tasarlama, test etme ve 
keşfetme konusunda destekleyebilir.

-Diş laboratuarları, üretim kapasitesini artırmak için birden fazla modeli tek bir baskı 
operasyonunda gerçekleştirerek üretkenliği artırabilir.



J55 PRIME
J55 Prime 3D yazıcı, dokunsal, işlevsel ve duyusal yeteneklerle birlikte tam 
renkli, yüksek hassasiyet sunar. PolyJet Teknolojisi’nin verimliliğini ve kalitesini 
her zamankinden daha uygun fiyatlı ve ofis dostu hale getirir. Pantone Onaylı 
renkler de dahil olmak üzere 640.000’den fazla benzersiz kombinasyon 
oluşturabilir ve elle boyama tekniklerini canlı renk kaplamalarıyla değiştirerek 
kolaylıkla zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Hızlı tasarım yinelemelerinden yüksek kaliteli nihai prototiplere kadar her şeyi 
kompakt, sessiz ve kokusuz bir süreçte oluşturun.

“Her fırsatta
her olasılıkta.”



J35 PRO

J35 Pro, mühendislere ve tasarımcılara tam ihtiyaçlarına uyan parçalar 
üretme konusunda çok yönlülük sağlayan fonksiyonel tasarım ve 
konsept modelleme için çoklu malzeme yetenekleri sunan, uygun 
fiyatlı bir PolyJet 3D yazıcıdır.

J35 Pro 3D yazıcı, yüksek verimlilik için çok çeşitli gri tonlamalı renkleri 
ve malzemeleri tek bir modelde birleştirmenizi sağlayan PolyJet 
teknolojisine sahiptir. Nihai ürün estetiğini sağlayan pürüzsüz, ayrıntılı 
prototipler oluşturun. Fikstürler, fonksiyonel parçalar, konsept 
modeller ve daha fazlasını üretin. Ayrıca, karmaşık şekiller, karmaşık 
ayrıntılar ve hassas özellikler elde edin.

“Çok yönlü çok farklı.”



J8 SERİSİ
Geleneksel yöntemlerle tek bir prototip yapmak için gereken 
sürede, J8 Serisi 3D yazıcı ile 5 kat daha fazla tasarım 
yinelemesi elde edebilirsiniz.

Büyük, yedi farklı malzeme kapasitesi, en çok kullandığınız 
reçineleri yüklemenize ve malzeme değişimlerinden 
kaynaklanan arıza sürelerini önlemenize olanak tanır. Ayrıca, 
J8 Serisi 3D yazıcıların süper yüksek hızlı taslak moduyla her 
tasarım alternatifini hızla yazdırabilirsiniz.

Bu hızlandırılmış iş akışı, haftalar değil, birkaç gün içinde 
tasarlamanıza, test etmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.

“Meydan oku,
çok yönlülükle
tanış.”



-Limitsiz Ölçüm Kabiliyeti 
2cm’den 10m’ye kadar parça tarayabilme 

-Yüksek Hassasiyet  
20μm, Dahili Fotogrametri 

-Ultra Detay Tarayabilme Kabiliyeti
Kırmızı ve Mavi lazer modları ile ultra yüksek çözünürlük 10μm

-Portatif CMM Özelliği
Bluetooth bağlantılı Probe ile dokunarak ölçüm

-Yüksek Hızda Tarama
Saniyede 650,000 + nokta alabilme kabiliyeti 

3 BOYUTLU TARAMA






