
UV Bas/Kes cihazları

Daha fazla bilgi için  
www.rolanddg.eu  

adresini ziyaret edin

UV baskıyı ve kesimi farklı bir seviyeye taşıyan VersaUV LEC2-330/640 serisi, benzersiz UV 
baskı kalitesi, üstün renk üretimi, entegre edilmiş hassas kesim ve kapsamlı baskı malzemesi 
uyumluluğu sağlamaktadır.

VersaUV LEC2-330 gerçekçi ambalaj modelleri, prova baskıları ve yüksek kaliteli etiketler yaratmak 
için mükemmel bir cihazdır. VersaUV LEC2-640 serisini etkileyici tabelalar, afişler, teşhir stantları, 
cam grafikleri ve dikkat çekici daha birçok ürün için kullanın.

BİRİNCİ  
SINIF

Mürekkep püskürtme ve kontrol 
işlemlerini optimize eden 

yenilikçi baskı kafası sayesinde 
ince detaylar tam hassaslıkla 
oluşturulur. Yeni güçlü LED 

lambaları, mürekkebin kuruma 
işlemini çok daha hızlandırır.

HEPSİ BİR  
ARADA ÇÖZÜM

LEC2-330/640 rulodan ruloya 
cihazları baskı yapabilir, 

normal ya da delikli kesim 
yapabilir, vernikleyebilir, 
kabartabilir, özel dokulu 
UV mürekkep efektleri 

ekleyebilir ve 3B nesneler için 
çıkartmalar oluşturabilir.

KAPSAMLI BASKI 
MALZEMESİ UYUMLULUĞU

ECO-UV EUV5 mürekkepleriyle 
birleştirilen LEC2-330/640, 
folyo, BOPP, PE, PET filmi, 

cam filmleri, arkadan 
aydınlatmalar, PVC, afiş 

ve daha birçok malzeme 
üzerine baskı yapabilir.

ÇOK YÖNLÜ MÜREKKEP 
YAPILANDIRMALARI

ECO-UV EUV5 mürekkepleri, 
CMYK, Turuncu, Kırmızı, 

yüksek opaklığa sahip Beyaz, 
Glos, Primer ve Çıkartma 

Ayırma Primeri olarak 
mevcuttur – işletmeniz için en 
doğru yapılandırmayı seçin.

OR RE

MÜKEMMELİYETÇİLER TARAFINDAN 
MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

FARKLI BIR 
SEVIYE



YETKİLİ BAYİ

www.rolanddg.eu

LEC2-330: GERÇEKÇİ AMBALAJ MODELLERİ VE YÜKSEK KALİTELİ ETİKETLER

LEC2-640: SEÇKİN, YÜKSEK KALİTELİ GÖRÜNTÜLER VE GRAFİKLER İÇİN İDEAL

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

Dahil olan 
aksesuarlar

VersaWorks 6 RIP Yazılımı, Roland DG Yazıcı Durum Ekranı, 
özel stant, güç kablosu, bıçak, bıçak tutucusu, ortam 
kıskaçları, ortam tutucuları, ayırma bıçağı için yedek bıçak, 
temizlik sıvısı, boşaltma şişesi, kullanıcı kılavuzu vb.

Opsiyonlar

UV Mürekkep EUV5-5CY Cam göbeği, 500 ml

EUV5-5MG Macenta, 500 ml

EUV5-5YE Sarı, 500 ml

EUV5-5BK Siyah, 500 ml

EUV5-5OR Turuncu, 500 ml

EUV5-5RE Kırmızı, 500 ml

EUV5-5GL Glos, 500 ml

EUV5-5PR Astar, 500 ml

EUV5-WH Beyaz 220 ml

S-UD-PR Çıkartma Primeri, 220 ml

Temizlik sıvısı SL-CL Temizlik sıvısı, 220 ml

Bıçaklar
ZEC-U5032

Tabela için vinil, floresan ve yansıtıcı 
film, 2 adet.

ZEC-U3050
Kumlama, karton veya kalın vinil gibi 
daha kalın malzemeler için, 5 adet

Bıçak tutucular
XD-CH3 Bıçak derinlik ayarlı reçine bıçak tutucusu

XD-CH4
Ayarlanabilir derinlik bıçağı tutucusu, 
Alaşımlı uç, Mavi, Turuncu, Kırmızı

BOFA L204448202 Hava temizleme ünitesi

Otomatik 
Toplama Sistemi

TU4-64 LEC2-640 için toplama sistemi

TU4-30 LEC2-330 için toplama sistemi

Uzatma Tablası*
ET-30

Ambalaj modeleri için karton gibi yarı 
rijit malzemeler üzerine baskı amacıyla 
LEC2-330 için

ET-64 LEC2-640 ile ambalaj modelleme amacıyla 
yarı sert karton üzerine baskı için

Gergi Çubuğu* TB-30 Esnek ambalajlar için kullanılan ince filmler 
üzerine baskı amacıyla LEC2-330 için

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.

LEC2-330/640'a dahil edilen, sektördeki 
en kapsamlı garanti paketlerinden birine 
sahip olmanın gönül rahatlığını yaşayın.

Baskı üretimini hızlandırmak için çeşitli 
özelliklerle dolu güçlü ve sezgisel 
VersaWorks 6 RIP yazılımını içermektedir.

Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve ölçüler herhangi bir bildirim yapılmakszın değişime tabidir.

Model LEC2-330 LEC2-640

Baskı metodu Piezo ink-jet

Baskı malzemesi Genişlik 182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inç) 210 ila 1.625 mm (8,3 ila 64 inç)

Kalınlık
Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39 mil). 

Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (16 mil) ve astarsız 0,22 mm (9 mil)

Rulo dış çapı Maks. 210 mm (8,3 inç)

Rulo ağırlığı Maks. 25 kg (55 lb.) Maks. 40 kg (88.2 lb.)

Çekirdek çapı 1 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)

Baskı / kesme genişliği 2 Maks. 736 mm (29 inç) Maks. 1600 mm (63 inç)

Mürekkep

Tip
ECO-UV (EUV5) 220 ml kartuş (Beyaz ve çıkartma primeri)

ECO-UV (EUV5) 500 ml kartuş  
(siyan, macenta, sari, siyah, turuncu, kırmızı, glos ve astar)

Renkler

Altı renk (cam göbeği, macenta, sarı, siyah, 2 adet beyaz ve glos) ve astar
Altı renk (cam göbeği, macenta, sarı, siyah, 2 adet beyaz ve 2 adet glos)

Dört renk (2 adet cam göbeği, 2 adet macenta, 2 adet sarı ve 2 adet siyah)
Yedi renk (siyan, macenta, sari, siyah, turuncu, kırmızı ve beyaz x 2)

Yedi renk (siyan, macenta, sari, siyah, turuncu, kırmızı ve beyaz) ve primer
Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, kırmızı, beyaz ve glos) ve primer

Çıkartma çözümü (siyan, macenta, sarı, siyah, beyaz ve glos x 2) ve 
çıkartma primeri

Sekiz renk (siyan, macenta, sari, siyah, turuncu, kırmızı, beyaz ve glos)
Mürekkep kurutma ünitesi Dahili UV-LED lambası

Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta) Maks. 1440 dpi

Kesim hızı 10 ila 300 mm/sn (0,4 ila 11,8 inç/sn)

Bıçak kuvveti 3 30 ila 500 gf

Güç gereksinimleri
AC 100 ila 240 V ±%10, 3,0 A, 

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

50/60 Hz

Boyutlar (stant dahil)
1.945 (G) x 781 (D) x 1.316 (Y) mm  

(77 [G] x 31 [D] x 52 [Y] inç) 
2.819 (G) × 781 (D) × 1.316 (Y) mm  

(111 [G] × 31 [D] × 52 [Y] inç)
Ağırlık (stant dahil) 125 kg (275,6 lb.) 163 kg (359,3 lb.)

1   Bu makinenin baskı rulosu tutucuları, özellikle iç çapı 76,2 mm (3 inç) olan bir kağıt rulo kartonuna (çekirdeğine) sahip bir 
ruloyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 50,8 mm (2 inç) ölçülerinde bir rulo kullanmak için isteğe bağlı baskı malzemesi 
flanşları gerekmektedir.

2  Baskı veya kesme uzunluğu programın sınırlamalarına tabidir.
3   500 gf, maksimum anlık bıçak kuvvetidir. Bıçak kuvveti, baskı malzemesi kalınlığı gibi detaylara göre ayarlanmalıdır.

*TB-30 ve ET-30 aynı anda kullanılamaz. 
Düzgün bir şekilde çalışabilmesi için TB-30'un TU4-30'a ihtiyacı vardır.
Tüm teknik özellikler için www.rolanddg.eu adresini ziyaret edin


