
UV printer/snijplotter

Bezoek www.rolanddg.eu 
voor meer informatie

De VersaUV LEC2-330/640 biedt een ongeëvenaarde UV-print & cut kwaliteit, fantastische 
kleurweergave, geïntegreerd precisie snijden en uitgebreide mediacompatibiliteit.

De VersaUV LEC2-330 is de perfecte machine voor realistische verpakkingsmock-ups, proofs 
en premium labels. Gebruik de VersaUV LEC2-640 voor verbluffende en opvallende signalisatie, 
banners, POP-displays, etalages – en meer.

TOPKWALITEIT

Fijne details worden met absolute 
precisie gereproduceerd 
dankzij een innovatieve 

printkop die het afvuren en 
regelen van de inkt optimaliseert. 

De nieuwe, krachtigere LED-
lampen zorgen ervoor dat  

de inkt nog sneller uithardt.

ALLES-IN-EEN 
OPLOSSING

LEC2-330/640 roll-to-roll 
machines kunnen printen, 

snijden, perforeren, lakken, 
embossen, speciale 
getextureerde UV-

inkteffecten toevoegen en 
decals voor 3D-objecten 

produceren.

UITGEBREIDE 
MEDIACOMPATIBILITEIT

LEC2-330/640 in combinatie 
met ECO-UV EUV5- en 

EUVS-inkten kan printen op 
een verscheidenheid aan 

substraten, waaronder folies, 
BOPP, PE, PET-folie, raamfolies, 
backlit, PVC, banners en meer.

VEELZIJDIGE 
INKTCONFIGURATIES

ECO-UV EUV5 inkten 
zijn verkrijgbaar in 

CMYK, Oranje, Rood, 
hoogdekkende Wit, Gloss, 
Primer en Decal-release 

Primer en EUVS inkten zijn 
verkrijgbaar in CMYK, en 

hoogdekkende Wit.

OR RE

GESCHAPEN DOOR PERFECTIONISTEN, VOOR PERFECTIONISTEN

EEN ANDER 
NIVEAU



GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

LEC2-330: IDEAAL VOOR REALISTISCHE VERPAKKINGSMOCK-UPS EN PREMIUM LABELS

LEC2-640: IDEAAL VOOR UITSTEKENDE, HIGH-END DISPLAYS EN GRAPHICS

Specificaties

Accessoires

Standaard 
accessoires

VersaWorks 6 RIP Software, Roland DG Printer Status Monitor, 
speciale standaard, voedingskabel, mes, meshouder, 
mediaklemmen, mediahouders, reservemes voor afsnijmes, 
reinigingsvloeistof, aftapfles, gebruikershandleiding etc.

Opties

UV-inkt EUV5-5CY Cyaan, 500 ml
EUV5-5MG Magenta, 500 ml
EUV5-5YE Geel, 500 ml
EUV5-5BK Zwart, 500 ml
EUV5-5OR Red, 500 ml
EUV5-5RE Gloss, 500 ml
EUV5-5GL Gloss, 500 ml
EUV5-5PR Primer, 500 ml
EUV5-WH Wit, 220 ml
S-UD-PR Decal Primer, 220 ml
EUVS CMYK + Wit, 220 ml

Reinigings-
vloeistof SL-CL Reinigingsvloeistof, 220 ml

Messen
ZEC-U5032 Voor signalisatievinyl, fluorescerende 

en reflecterende folie, 2 st.

ZEC-U3050 Voor dikker materiaal zoals zandstralen, 
karton of dik vinyl, 5 st.

Meshouders
XD-CH3 Harsmeshouder met mesdiepte-instelling

XD-CH4 Meshouder met regelbare diepte, 
lichtmetalen punt – Blauw, Oranje, Rood

BOFA L204448202 Luchtzuiveringseenheid

Automatisch 
take-up unit

TU4-64 Take-up unit voor LEC2-640
TU4-30 Take-up unit voor LEC2-330

Verlengtafel*

ET-30
Voor LEC2-330 voor het bedrukken 
van semi-rigide media zoals karton 
voor verpakkingsmock-ups

ET-64
Voor LEC2-640 om af te drukken op 
halfstijf materiaal zoals karton voor 
verpakkingsmodellen

Spanstang* TB-30
Voor LEC2-330 voor het bedrukken 
van dunne folies die gebruikt worden 
voor flexibele verpakkingen

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, 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.

Geniet van de gemoedsrust van een van 
de meest uitgebreide garantiepakketten in de 
industrie, inbegrepen bij de LEC2-330/ 640.

Standaard krachtige en intuïtieve 
VersaWorks 6 RIP software met talrijke 
functies om de printproductie te versnellen.

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model LEC2-330 LEC2-640

Printmethode Piëzo inkjet

Media Breedte 182 tot 762 mm (7,2 tot 30 inch) 210 tot 1625 mm (8,3 tot 64 inch)

Dikte
Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen.  

Max. 0.4 mm (16 mil) met schutblad en 0,22 mm (9 mil) zonder schutblad, 
voor het snijden

Buitenafmetingen rol Max. 210 mm (8,3 inch)

Gewicht rol Max. 25 kg (55 lb.) Max. 40 kg (88,2 lb.)

Diameter kern 1 76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)

Print/snijbreedte 2 Max. 736 mm (29 in.) Max. 1600 mm (63 inch)

Inkt

Type
ECO-UV (EUV5) 220 ml cassette (Wit en decal primer)

ECO-UV (EUV5) 500 ml cassette  
(cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, rood, glans en primer)

Kleuren

8 kleuren; (CMYK, Or, Re, Wh en Gl)
7 kleuren; (CMYK, Or, Re en Wh x2)

7 kleuren; (CMYK, Or, Re en Wh) en Pr
7 kleuren; CMYK, Re, Wh en Gl) en Pr

Stickeroplossing; (CMYK, Wh en Gl x2) en Decal Pr 
Zes kleuren; (CMYK, Wh x 2 en Gl) en Pr
Zes kleuren; (CMYK, Wh x 2 en Gl x 2)

Vier kleuren; (CMYK x 2)
EUVS (CMYK en Wh) met EUV5 (Re, Or en Gl)

EUVS (Wh) met EUV5 (CMYK, Re, Or en Gl)
EUVS (CMYK en Wh) met EUV5 (Re, Pr en Gl)

EUVS (Wh) met EUV5 (CMYK, Re, Pr en Gl)
Inktdroogsysteem Ingebouwde UV-LED lamp

Printresolutie (dpi) Max. 1.440 dpi

Snijsnelheid 10 tot 300 mm/s (0,4 tot 11,8 inch/s)

Meskracht 3 30 tot 500 gf

Voeding
AC 100 tot 240 V ±10%, 3,0 A, 

50/60 Hz 
AC 100 tot 240 V±10%, 3,2 A, 

50/60 Hz

Afmetingen (met stand)
1945 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm  

(77 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.) 
2819 (B) × 781 (D) × 1316 (H) mm  

(111 [B] × 31 [D] × 52 [H] in.)
Gewicht (met stand) 125 kg (275,6 lb.) 163 kg (359,3 lb.)

1    De mediahouders van dit apparaat zijn uitsluitend bestemd voor media met een binnendiameter van de papieren buis (kern) 
van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) media zijn optionele koppelingen nodig.

2  De print- of snijlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.
3   500 gf is de maximale onmiddellijke meskracht. De meskracht moet worden ingesteld volgens details zoals de dikte van de media.

*TB-30 en ET-30 kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. 
TU4-30 is vereist met TB-30 om goed te kunnen functioneren.
Voor volledige specificaties zie www.rolanddg.eu


