
De TrueVIS SG2 is de perfecte partner voor uw printbedrijf, of u nu net begint of uw bedrijf naar een 
hoger niveau wilt tillen.

De SG2 is intuïtief te bedienen en uitgerust met een reeks geautomatiseerde functies. Hij levert 
verbluffende graphics van hoge kwaliteit voor een breed scala aan toepassingen, zodat u uw klanten 
precies kunt geven wat ze willen, wanneer ze dat willen.

Hij heeft een ongeëvenaarde prijs/prestatieverhouding, is gecertificeerd door toonaangevende 
mediafabrikanten en is verkrijgbaar in 3 breedte-opties; 1625 mm (64"), 1371 mm (54") en 762 mm (30") 
.

Technologische verbeteringen, 
zoals nieuw ontworpen middelste 

aandrukrollen, nieuwe opties  
voor snijmarkeringen  

en FlexFire-printkoppen, 
verbeteren zowel de print-  
als de snijnauwkeurigheid  

voor betrouwbare resultaten  
en autonoom gebruik.

Bezoek www.rolanddg.eu 
voor meer informatie

ONOVERTROFFEN PRINT- 
EN SNIJPRESTATIES

De True Rich Color 
kleurmanagement preset zorgt 
ervoor dat de indrukwekkende 
kleurenreproductie van de SG2  
en het breder kleurenspectrum 

van de TR2-inkten ten volle 
worden benut.

En de TR2-inkt heeft  
de 3M™ MCS™ Warranty en Avery 
Dennison™ ICS™ Prestatiegarantie. 

UITSTEKENDE KLEUREN

U.S. WebCoated 
(SWOP) 
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 Grootformaat Inkjet Printer/Snijplotter

Hoge droogsnelheden  
stellen u in staat om te 

printen en in minder dan  
6 uur te lamineren*, waardoor 

u prints dezelfde dag 
nog kunt installeren, met 

gegarandeerde kwaliteit en 
betrouwbare installatie.

UITZONDERLIJKE PRESTATIES VOOR 
LEVERING OP DEZELFDE DAG 

SG2 SERIES

SG2-640

SG2-540 SG2-300

EEN ECHTE PARTNER
DE VOLGENDE STAP NAAR UW SUCCES

6 UUR



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. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van 
hun respectievelijke eigenaren. 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.

AFBEELDINGEN GESELECTEERD DOOR:

GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

RAAMGRAPHICS

BANNERS, BORDEN EN POSTERS 

GESTANSTE LABELS EN STICKERS

VOERTUIGWRAPS 

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

2  De printlengte 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.

4  Media type: Media gespecificeerd door Roland DG Corporation. Temperatuur: 25°C 
(77°F), vochtigheid: 50%RV. Rolmedia moeten correct geladen zijn. Toepasbaar 
wanneer gebruik wordt gemaakt van alle aandrukrollen die met de breedte van de 
media kunnen worden gebruikt. Zijmarges: 25 mm (1,0 inch) of meer voor zowel 
de linker- als de rechtermarge. Uitgezonderd uitzetten/krimpen van de media. Niet 
gewaarborgd bij gebruik van de heater of droger van de printer. Veronderstelt dat 
alle correcties en aanpassingen aan de machine correct zijn uitgevoerd.  Afgelegde 
afstand: 1m.

5  Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld. Dit kan 5 tot 20 minuten 
duren, afhankelijk van de werkomgeving. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur 
en de breedte van de media kan de de ingestelde temperatuur niet bereikt worden.

* Tests uitgevoerd door Avery Dennison™ US op digitale MPI Range media. Bij gebruik  
van dit medium kunnen prints die op de SG2 met TR2-inkt worden geproduceerd,  
na 6 uur worden gelamineerd wanneer de rollen of afbeeldingen goed geventileerd 
zijn en losjes worden gewikkeld.

Accessoires

Standaard accessoires VersaWorks 6 RIP Software, speciale stands, 
stroomkabel, mediaklemmen, mediahouders, 
reserve-afsnijmesje, handleidingen, enz.

Opties

TrueVIS INKT TR2-CY Cyaan, 500 ml

TR2-MG Magenta, 500 ml

TR2-YE Geel, 500 ml

TR2-BK Zwart, 500 ml

Reinigingsvloeistof TR2-CL Reinigingsvloeistof, 500 ml

Automatisch  
take-up unit

TU4-64 Voor SG2-640

TU4-54 Voor SG2-540

TU4-30 Voor SG2-300

Specificaties

Model SG2-640 SG2-540 SG2-300

Printmethode Piëzo inkjet

Media Breedte 315 tot 1625 mm 275 tot 1371 mm 182 tot 762 mm

Dikte Max. 1,0 mm met liner, voor het printen
Max. 0,4 mm met liner en 0,22 mm zonder liner, voor het snijden

Buitenafmetingen rol Max. 210 mm

Gewicht rol Max. 40 kg Max. 30 kg Max. 25 kg

Diameter kern1 76,2mm of 50,8mm

Print/snijbreedte2 Max. 1600 mm Max. 1346 mm Max. 736 mm

Inktpatronen
Type TrueVIS INKT 500ml zak

Kleuren Vier kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart)

Printresolutie (dpi) Maximum 1200 dpi

Snijsnelheid 10 tot 300 mm/s

Meskracht3 30 tot 500 gf

Nauwkeurigheid van de afstand (bij het printen)4 Afwijking minder dan ± 0,3% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, 
naargelang welke waarde groter is.

Nauwkeurigheid van de afstand (bij het snijden)4

Afwijking minder dan ± 0,4% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, 
naargelang welke waarde groter is.. Wanneer de afstandscorrectie is 

uitgevoerd (wanneer de instelling voor [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]  
is uitgevoerd): Afwijking minder dan ± 0,2% van de afgelegde afstand  

of ± 0,1 mm, naargelang welke waarde groter is.

Mediaverwarmingssysteem5 Ingestelde temperatuur printverwarming 30 tot 45°C (86 tot 112°F) Ingestelde 
temperatuur droger: 30 tot 50°C (86 tot 122°F)

Voeding AC 100 tot 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz of 
AC 220 tot 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz

Afmetingen (met stand) 2945 (B) × 730 (D)  
× 1310 (H) mm

2685 (B) × 730 (D)  
× 1310 (H) mm

2070 (B) × 730 (D)  
× 1310 (H) 

Gewicht (met stand) 197 kg 180 kg 147 kg 

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

Geniet van de gemoedsrust van een van de 
meest uitgebreide garantiepakketten in de 
industrie, standaard bij de TrueVIS SG2 Serie.

Een intuïtieve interface voor soepele bediening en 
taakbeheer en 64-bits native ondersteuning om 
bestanden met precisie en snelheid te verwerken.


