
 

 

 يسر الشركة السورية لتوريد اآلالت أن تقدم لكم العرض الفين 
 3D Printerعرض فين ملكنات طباعة ثالثية األبعاد 

 (D2المكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

062*032*032 مجال انطباعت mm 
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 362W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت
PLA / ABS / HIPS / PP /TPE / 

PETG / TPU / Nylon etc 
 $ 083 انسعز واصم حهب



 

 

 (D3المكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

 400mm*310*320 مجال انطباعت
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 362W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت
PLA / ABS / HIPS / PP /TPE / 

PETG / TPU / Nylon etc 
 $ 083 انسعز واصم حهب

 
 



 

 

 (D4المكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

 mm 400*420*420 مجال انطباعت
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 362W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت
PLA / ABS / HIPS / PP /TPE / 

PETG / TPU / Nylon etc 
 $ 813 انسعز واصم حهب

 
 



 

 

 (MD-16المكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

 160mm*160*160 مجال انطباعت
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 350W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت

PLA, TPU/Flexible, ABS, 

Nylon, PETG, Carbon Fiber, 

Wood PLA etc. 
 $ 550 انسعز واصم حهب



 

 

 (MD-4Hالمكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

 200mm*200*300 مجال انطباعت
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 350W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت

PLA, TPU/Flexible, ABS, 

Nylon, PETG, Carbon Fiber, 

Wood PLA etc. 
 $ 1033 انسعز واصم حهب

 

 



 

 

 (M120المكنة رقم )

 
 المواصفات الفنية

 انصين انمنشأ

 360mm*240*220 مجال انطباعت
 inch LCD touch screen 3.3 شاشت انتحكم انمتحكم,

 Aluminum مادة رأس انتسخين
 STL, G-Code مهف نغت انتحكم

 Windows, Linux, Mac OX أنظمت انتشغيم انتي يذعمها
 350W انطاقت انكهزبائيت
 Input 110/220V, Output 24VDC انجهذ انكهزبائي
 قطز رأس اآلنت

stand 0.4mm 

(0.4-1.0mm available) 
2.3-2.23 سماكت انطبقت mm 

022-2 سزعت حزكت انزأس  mm/s 
 degree  073 درجت حزارة انزأس

 degree  002 درجت االطار
 USB/SD Card االتصالمنافذ 

 مىاد انطباعت

PLA, TPU/Flexible, ABS, 

Nylon, PETG, Carbon Fiber, 

Wood PLA etc. 
 $ 833 انسعز واصم حهب

 



 

 

 أسعار المواد الخام

 
PLA filament: 17$ / Kg. 
PETG: 35$ / Kg. 
Resin: 50$ / Kg 


