Büyük Boyutlu Vinil Kesiciler

İŞINIZI BÜYÜTÜN
Profesyonel bir kesiciyle daha
fazlasını sunun

Baskı malzemesi sepeti ayrı olarak mevcuttur.

Artık, işlerinizi daha fazla ürün çeşitliliği ve daha hızlı, güvenilir bir hizmet sunarak
büyütmenin tam zamanı. Roland DG'nin büyük boyutlu kesici serisi CAMM-1 GR2 bas
ve sonrasında kes iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyacak ve ilk günden itibaren hızlı,
kusursuz sonuçlar sunacak şekilde üretilmiştir.

Mükemmel Yatırım
Geri Dönüşü

Acil Üretimler için
Kullanıcı Dostu

Makul fiyatlı ve güçlü
CAMM-1 GR2 serisi,
üretiminizi ve karlılığınızı
zahmetsizce artırır.

Roland DG'nin kullanıcı
dostu arayüzü sayesinde
prize takın ve hemen
çalışmaya başlayın.

Daha fazla bilgi için
www.rolanddg.eu
adresini ziyaret edin

Yazıcınızla Entegre Olur

Roland DG Mirası

Gelişmiş Roland DG yazılımı,
sadece yazıcı teknolojisiyle
çalışabilmeniz için kolay bir
yol sağlar.

Roland DG'nin dünyaca
ünlü kalite ve güvenilirliğiyle
emniyetli bir yatırım yapın.

UYGULAMALAR

ARAÇ GRAFIKLERI

ISI TRANSGERİ GİYİMİ

ÇOK YÖNLÜ TABELA

KONTUR KESME ETIKETLERI

PENCERE VE DUVAR GRAFİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model					GR2-640						GR2-540
Tahrik sistemi			Dijital kontrollü servo motoru
Kesme mekanizması			

Baskı malzemesi taşıma yöntemi

		

Genişlik

50 mm ila 1.782 mm (1,97 in. ila 70,1 in.)			

Kullanılabilir baskı malzemesi

Kalınlık		

Koruyucu kağıt dahil 0,8 mm (31,4 mil.) veya daha az

		

Rulo ağırlığı

50 mm ila 1.594 mm (1,97 in. ila 62,7 in.)

24 kg (52,9 lb.)				

20 kg (44,1 lb.)

Maksimum kesme alanı		

1.627 mm × 50.000 mm (64 in. × 1.968 in.)			

1.372 mm × 50.000 mm (54 in. × 1.968 in.)

Kesim hızı				

30 ila 1.530 mm/s (1,19 ila 60 in./s)

Bıçak kuvveti				

5 - 600 gf

Mekanik çözünürlük			

0,006 mm/adım (0,236 mil./adım)

Tekrar edilebilirlik			

0,1 mm (3,94 mil.) veya daha az

Mesafe Hassasiyeti			

Kat edilen mesafenin %±0,1'den veya 0,254 mmden (10 mil.) daha az (hangisi büyükse)

Yazılım çözünürlüğü			

0,025 mm/adım (0,98 mil./adım)

Bağlanabilirlik			

Ethernet (10BASE-T ve 100BASE-TX arasında otomatik anahtarlama) | USB 2.0 (FULL SPEED uyumlu) | RS-232C

Yeniden yazdırma belleği			32 MB
Güç gereksinimleri			

AC 100 ila 240 V %±10, 50/60 Hz (Tüketim yaklaşık 110 W)

Boyutlar / Ağırlık			

1.982 mm × 756 mm × 1.127 mm (78,1 in. × 30 in. × 44,4 in.) / 69 kg (153 lb.)

Dahil olan öğeler			

USB kablosu, kesme pedi, emniyet bıçağı, özel stant, cımbız, kullanıcı kılavuzu vb.

1.711 mm × 651 mm × 1.111 mm (68 in. × 25.7 in. × 44 in.) / 60 kg (133 lb.)

Roland DG, herhangi bir bildirim yapılmaksızın teknik özelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik
bileşenlerde periyodik bakım yapılması gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland DG bayinizle irtibata geçin. Açık bir şekilde belirtilenin haricinde hiçbir garanti veya güvence ima edilmemektedir. Roland
DG, bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklı, öngörülebilir veya öngörülemez herhangi bir arızi veya dolaylı hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Telif hakkına sahip materyallerin çoğaltılması veya kullanımı,
yerel, ulusal ve uluslararası yasalarca yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlü ve tüm ihlallerden sorumludur. Roland DG Şirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkını TPL Group
şirketinden almıştır.

YETKİLİ BAYİ

www.rolanddg.eu

