
Baskı ve Kesimde 
Yeni Bir Boyut

U V - L E D Y Ü K S E K  Ç Ö Z Ü N Ü R L Ü K L Ü 
Ç I K T I

Ö Z E L  E F E K T L E R

 ⊲  Kademeli baskı kafaları, ECO-UV 
mürekkepleri ve True Rich Color, 
kullanıcı dostu özelliklerle bir araya 
geldiğinde LG'yi profesyonel UV baskı 
ve kesimde en iyi ürün haline getirir.

 ⊲ Yeniden tasarlanmış gövdesi, yüksek 
kaliteli bileşenleri ve baskı malzemesi 
hareket yönetimiyle ilgili birçok 
iyileştirme, LG'yi düşük, yüksek adetli 
baskılar, bas/kes işleri ve çok daha 
fazlası için mükemmel bir yazıcı haline 
getirir.

En gelişmiş TrueVIS nesli

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

 ⊲ Otomatik baskı malzemesi 
kalibrasyonu 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 
özellikler

 ⊲  Markanıza uygun renklerden 
yüksek kaliteli parlaklığa ve doku 
etkilerine kadar müşterilerinizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak mürekkep 
yapılandırmaları mevcuttur.

 ⊲  Dijital baskının renk sınırlarını 
zorlamak için Turuncu ve Kırmızı 
mürekkepleri birleştirin.

 ⊲  Yüksek opaklığa sahip beyaz 
mürekkep, ekonomik mürekkep 
kullanımıyla hızlı bir şekilde yüksek 
kaliteli vitrin grafikleri üretmek için 
özel olarak formüle edilmiştir.

Genişletilmiş baskı ifadesi

Daha fazlası için www.rolanddg.eu adresine bakınız



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.

 + Mevcut çeşitli mürekkep yapılandırmaları, zengin 
renkleri ve ilginç spot UV efektlerini içerecek 
şekilde kabiliyetlerinizi genişletir.

 + Perfore sayfa sonu kesim seçeneği baskı sonrası 
işlemleri baskı işleri arasındaki “kolay yırtmalı” 
perforasyonlar ile azaltır.

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 belir-
tilenin 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

LG-640 LG-540 LG-300

Boyut 64 inç 54 inç 30 inç

Ölçü
2.902 mm × 748 mm × 1.412 mm

(114,3 inç x 29,5 inç x 55,6 inç)

2.648 mm × 748 mm × 1.412 mm

(104,3 inç x 29,5 inç x 55,6 inç)

2.038 mm × 748 mm × 1.412 mm

(80,3 inç x 29,5 inç x 55,6 inç)

Baskı 

malzemesi

Genişlik 335 ila 1.625 mm (13,2 ila 64 inç) 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 (39,3 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. 45 kg (99 lb.) Maks. 35 kg (77 lb.) Maks. 30 kg (66 lb.)

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

Mürekkep

Mürekkepler Sekiz renk (Siyan, Magenta, Sarı, Siyah, Turuncu, Kırmızı, Beyaz ve Parlak) ve Astar

Kapasite 750 ml'lik kese (ECO-UV)

Yapılandırmalar
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Kumanda paneli 7 inç dokunmatik ekran

Çözünürlük
Maks. 1.200 dpi

 

RIP (dahil) VersaWorks

Kesim
Kesme basıncı 500 gf

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

Toplama Ünitesi Dahil

www.rolanddg.eu


