
SCAN OM MEER 
TE WETEN TE 
KOMEN

Direct beginnen met het 
produceren van graphics zonder 

expertise

Snelle en eenvoudige installatie

Perfect voor elk huis, kantoor of 
professionele omgeving

Kleine voetafdruk

Met een bereik van 30-500 gf, 
kunt u een breed scala aan 

materialen snijden

Ruime mediacompatibiliteit

Breid uw mogelijkheden uit met 
minimale impact op uw workflow

Snelle workflow

Join the Professionals

Met de GS2-24 kunt u graphics van professionele kwaliteit maken met een enorme 
verscheidenheid aan materialen en uw bedrijf naar een hoger niveau tillen. Met alles 
wat u nodig hebt om van start te gaan, is deze oplossing van Roland DG de enige 
keuze voor serieuze ondernemers.

Time to Turn Pro



Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specifi caties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een 
optimale uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg 
geïmpliceerd dan uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. De reproductie of het 
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetten en 
zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

De vermelde specifi caties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 

Geniet van totale gemoedsrust dankzij een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, standaard bij de VersaSTUDIO GS2-24.

GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

Met de GS2-24 kunt u een breed scala aan 
graphics en producten produceren om uw 
bedrijf te verbeteren en uw klanten tevreden 
te stellen. 

Of u nu een ondernemende hobbyist bent of 
een creatieve ondernemer, er ligt een brede 
waaier aan mogelijkheden op u te wachten. 

Eén snijplotter, honderden 
mogelijkheden

Model VersaSTUDIO GS2-24

Compatibele mediabreedte 50 - 700 mm

Max. snijgebied
Breedte 584 mm

Lengte 25 m

Snijsnelheid 10-850 mm/s

Meskracht 30- 500 gf

Mechanische resolutie 0,0125 mm/stap

Softwareresolutie 0,025 mm/stap

Interface USB 2.0 Ethernet

Stroomverbruik Ca. 24 W (inclusief AC-adapter)

Afmetingen 860 mm × 319 mm × 235 mm (B × D × H)

Gewicht 13,5 kg

Afmetingen van de verpakking 975 mm × 450 mm × 390 mm (B × D × H)

Gewicht van de verpakking 18 kg

Inbegrepen Roland DG-software (te downloaden), AC-adapter, voedingskabel, mes, meshouder, rollerbasis, uitlijngereedschap, 
USB-kabel, installatiehandleiding

Signage

VoertuiggraphicsStickers en labels

T-shirts en kledingstukken

Muurgraphics


