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Daha Güçlü Başlayın.

 ⊲  Kullanıcı dostu özeliklerle 
birleştirilmiş FlexFire baskı kafaları, 
TR2 mürekkepleri ve True Rich Color 
yönetimi SG3'ü mükemmel bir yüksek 
performanslı yazıcı yapar.

 ⊲ Yeniden tasarlanmış gövdesi, yüksek 
kaliteli bileşenleri ve baskı malzemesi 
hareket yönetimiyle ilgili birçok 
iyileştirme, SG3'ü etiket, küçük tabela, 
kısmi giydirme ve çok daha fazlası için 
mükemmel bir yazıcı haline getirir.

TR En gelişmiş  
TrueVIS nesli

 ⊲  Kullanımı kolay ve sezgisel 7" LCD 
dokunmatik ekranlı kumanda paneli.

 ⊲  Otomatik baskı malzemesi boşluk ayarı, 
zaman ve malzeme tasarrufu sağlar.

 ⊲  Yeniden tasarlanmış ayarlanabilir 
baskı malzemesi toplama ünitesi farklı 
boyutlardaki ruloları biriktirir.

 ⊲  Tek dokunuşlu baskı malzemesi 
kavraması, tek bir operatör 
için baskı malzemesi rulolarını 
yüklemeyi kolaylaştırır.

Sizi düşünerek  
geliştirilmiş özelliklerU

 ⊲  Çok çeşitli özelliklerinin yanı sıra CMYK 
renkteki TR2 mürekkepleri sayesinde 
SG3, baskı sağlayıcıları ve grafik 
yaratıcıları için çok değerlidir.

 ⊲  A 54" modeli üretimini genişletmek 
isteyen yeni ve mevcut işletmeler 
için mükemmel bir seçimdir.

 ⊲  30" SG3-300, karlı tabelalar ve grafikler 
bastırmaya başlamak için performans 
ve uygun maliyetin ideal birleşimidir.

Yüksek performanslı baskı 
ihtiyaçlarınıza uygundur

Daha fazlası için www.rolanddg.eu adresine bakınız

EKO-SOLVENT YAZICILAR



İlave Özellikler

Teknik Özellikler

 + Yeni True Rich Color 3 ön ayarı, Nearest Colour 
Finder ve Variation Job Function özelliklerine sahip 
VersaWorks 6 RIP ürünle birlikte gelmektedir.

 + Baskı işlerinin yanı sıra işletmeniz hakkında  
da önemli verilere erişmenizi sağlayan  
Roland DG Connect uygulaması  
da kullanıma hazırdır.

 + Tüm SG3 cihazlarında bulunan toplama ünitesi,  
tüm boyutlardaki baskı ve kesme işlerinde  
kontrol ve hassasiyete sahip olmanızı sağlar.

 + CMYK rengindeki TR2 mürekkepleri, güzel 
grafiklerin ve tabelaların harika çıktılarını  
sürekli bir şekilde almanızı sağlar.

SG3-540 SG3-300

Boyut 54 inç 30 inç

Ölçü 2.632 x 748 x 1.320 mm (104 x 29 x 52 inç) 2.022 x 748 x 1.320 mm (80 x 29 x 52 inç)

Baskı malzemesi

Genişlik 295 ila 1.371 mm (11,7 ila 54 inç) 182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inç)

Kalınlık Maks. Baskı için astarla 1,0 mm (39 mil)
Maks. Kesim için astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8,6 mil)

Rulo dış çapı Maks. 250 mm (9,8 inç)

Rulo ağırlığı Maks. 35 kg (77 lb.) Maks. 30 kg (66 lb.)

Masura çapı 76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)

Mürekkep
Renkler Dört renk (Siyan, Macenta, Sarı ve Siyah)

Kapasite 500 ml'lik kese (TR2)

Kumanda paneli 7 inç dokunmatik ekran

Çözünürlük Maks. 1.200 dpi

RIP (dahil) VersaWorks

Kesim
Kesme basıncı 500 gf

Kesme hızı 0,39 ila 11,8 inç/s (10 ila 300 mm/s)

Toplama Ünitesi Dahil

Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda bildirim yapmaksızın 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.

YETKILI BAYI

www.rolanddg.eu


