
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 3Dطباعة  المباشرة على الجدران UV طباعةآلة 

 
 ,القماش ,الخشبالجدران, ورق الحائط,  )علىطباعة أي صور  UVذات تجفٌف ال  ٌمكن للطابعة الجدارٌة :مقدمة
 .(وغٌرها من الدٌكورات , السرامٌك,الزجاج

 أمبٌر(. 1ال تستهلك كهرباء كثٌرا أقل من ) -

 دقٌقة (. 15ٌب المكنة لتصبح جاهزة للعمل )أقل من زمن ترك -

 كالزجاج وكذلك عمى األسطح الداكنة.يمكنها الطباعة عل السطح الشفافة  -

 متر )مدفوع من قبل الزبون(. 5.3يمكن تعديل المكنة لمطباعة الى ارتفاع يصل الى  -

 األسعار
 السعر نوع المكنة البند

 (بدون تخلٌص جمركًفً العالم )سعر المكنة القٌاسً واصل ألي مٌناء 

HKUV-CMYK 11.000$ 

HKUV-Track 13.000$ 

HKUV-Wheel 14.000$ 

 All 100$ لتر حبر 1سعر 

 مالحظات:

ل فً أي لدٌنا وكٌ ال ٌوجدولترتٌب أمور الشحن  الصٌنوٌوجد لدٌنا مكتب فً حلب  -سورٌةمكتبنا الرئٌسً فً -1

 بلد آخر.
 7بمدة  $950أما الشحن الجوي ستضاف الى التكلفة  ٌوم 30االسعار فً الجدول هً للشحن البحري خالل مدة -2
 .أٌام
ولكن جودتها سٌئة وذات طباعة غٌر ثابتة على الجدران )نحن النبٌع  $5000ٌوجد مكنات أسعارها ال تتجاوز -3

 كنات(.هكذا م
 الحبر المستخدم لهذه الطابعات متوفر فً أغلب البلدان.-4
 بالنسبة للصٌانة ممكن أي عامل صٌانة ٌعمل بمجال صٌانة الطابعات التعامل مع هذه المكنة.-5
  (اءفقط لطلب الشر ) 66309339936900لطلب المكنة ٌرجى التواصل معنا على الواتس آب : -6



 

 

 المواصفات الفنية لممكنة
 الصين المنشأ

 أنش 10كمبٌوتر صناعً مع شاشة لمس  جهاز التحكم

 Epson Print head 1عدد  رأس الطباعة

 طول : عدة أمتار,  سم200ارتفاع  أبعاد الطباعة األساسية

 CMYK 4 color, 80ml ink tank األوان

 المواد التي يمكن الطباعة عليها
جدران الطوب, الجدران المطلٌة, ورق الجدران, 
 الخشب, القماش, الزجاج, السٌرامٌك....الخ

 دقة الطباعة
360x720dpi, 720x 720dpi, 720x 

1080dpi, 720X1440dpi, 720x 
2880dpi 

 مواصفات كمبيوتر المكنة

 

10.4 inch, capacitive screen, resolution 800 * 
600, 
J1800 Celeron dual-core, 4G memory, 128G 
solid 
state hard disk, Win10-64 system, built-in WiFi 
 

 متر مربع /ساعة )حسب دقة الصورة( 13-1 سرعة الطباعة

 Servo Motor محرك المكنة

 Fiber Cable كبل البيانات

 246V AC, 47-63HZ-90 الجهد الكهربائي

 واط 150 استهالك الكهرباء األعظمي

 Aluminum-magnesium alloy profile هيكل المكنة

 الضجيج
Ready mode<20dBA, 

Printing<72dBA 

 Black, Cyan, Magenta, Yellow, White األلوان

 C-60°C(59°F-95°F)10%-70%°21- روط العملش

 40kg, 45x 40x 255cm أبعاد اآللة

 95kg, 70x 75x 170cm أبعاد التغليف

 ربعممتر  50 لتر حبر 9مساحة الطباعة ل 

 سنة واحدة الضمان

 
 
 



 

 

 جدول سرعة الطباعة حسب دقة الصورة و لكل مكنة

 

 
 •HKUV-CMYK:  ال.عمب ألوان فقط ، مع نظام سكة انتق 4يحتوي عمى 
 •wheel-HKUV عمب ألوان ، مع نظام عجالت ونظام سكة و رأسية قابمة لمطي. 3: تحتوي عمى 
 •HKUV-Track عمب ألوان ونظام سكة. 3: يحتوي عمى 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 روابط الفيديوهات

wheel-HKUV 
 

CMYK-HKUV 
 

Track-HKUV 
 

https://youtu.be/8nETWVMxHiU
https://youtu.be/8nETWVMxHiU
https://youtu.be/hLlG9zJkAKM
https://youtu.be/hLlG9zJkAKM
https://youtu.be/JaEQRc5hMuo
https://youtu.be/JaEQRc5hMuo

