
További információért 
keresse fel a  

www.rolanddg.eu 
webhelyet

Rugalmas közvetlen textil- és 
közvetlen ruházatnyomtatási 

megoldás ruhadarabokra 
és nyitott szövetekre 

nyomtatáshoz egyetlen 
eszközzel.

NYOMTATÁS RUHÁZATRA 
ÉS SZÖVETEKRE

Készítsen testreszabott 
egyedi darabokat vagy 
gyorsan megtérülő kis 

sorozatokat igény szerint, 
más módszerek, pl. 

a szitanyomás alternatív vagy 
kiegészítő megoldásaként.

IGÉNY SZERINTI 
DIGITÁLIS MEGOLDÁS

Nincsenek beállítási díjak, 
és az egyszerű digitális 

munkafolyamat alacsony 
termelési költségeket és 

a beruházás gyors megtérülését 
teszi lehetővé a valódi, 

ruhánként kb. 0,50 eurós 
nyomtatási költséggel*.

MEGFIZETHETŐ 
ÁR ÉS MŰKÖDÉS

Az XT-640S-F festéke 
kiváló eredményeket ért 
el a kereskedelmi mosási 

teszteken, és ECO PASSPORT 
by OEKO-TEX® 

tanúsítással rendelkezik.

TANÚSÍTOTT 
TELJESÍTMÉNYŰ  

FESTÉKEK

IGÉNY SZERINTI 
TEXTILNYOMTATÁS 
RUHÁZATHOZ ÉS 
SZÖVETEKHEZ

A termék 3 asztalméretben, vákuumasztallal együtt kapható, és egy 
opcionális sablonrendszert is kínál, amellyel egy folyamatban akár 
6 ruhadarab is nyomtatható. 1 literes utántöltős festékrendszer is kapható 
a nyomtatási költségek csökkentésére és a gondtalan nyomtatásokhoz.

Síkágyas közvetlen textil- és közvetlen ruházatnyomtató



A Roland DG fenntartja a jogot a műszaki jellemzők, az anyagok vagy a tartozékok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Az aktuális eredmény eltérő lehet.  Az optimális kimeneti 
minőség érdekében a kritikus alkatrészek időszakos karbantartására lehet szükség. A részletekért kérjük, forduljon Roland DG forgalmazójához. A kifejezetten leírtakon kívül más garancia vagy 
jótállás nem vonatkozik. A Roland DG nem vállal felelősséget olyan véletlen vagy következményes károkért, akár előreláthatóak vagy sem, amelyeket az ilyen termékekben előforduló hibák okoznak. 
A PANTONE® védjegy a Pantone LLC tulajdona. Minden más védjegy tulajdonjoga azok tulajdonosainak birtokában van. Szerzői joggal védett anyagok sokszorosítása vagy felhasználása helyi, 
országos vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartozik. Az ügyfelek felelősek az összes vonatkozó törvény betartásáért és a jogsértésekért. 
A Roland DG Corporation az MMP technológiát a TPL Group cégtől licenceli. 

A felsorolt műszaki jellemzők, kivitelek és méretek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. 

Élvezze annak a nyugalmát, hogy az iparág legátfogóbb garanciacsomagját kapja meg az XT-640S-F nyomtatóval együtt. 

HIVATALOS FORGALMAZÓ:

www.rolanddg.eu

Modell XT-640S-F200 XT-640S-F300 XT-640S-F400

Nyomtatási módszer Piezo-tintasugaras

Asztal mérete 1696 (Sz) x 2090 (Mé) mm 1696 (Sz) x 3090 (Mé) mm 1696 (Sz) x 3818 (Mé) mm

Festékkazetták
Típusok INKU DTG

Színek cián, magenta, sárga, fekete, fehér

Festékkonfigurációk CMYKFhFh

Nyomtatási felbontás (dpi) Legfeljebb 1440 dpi

Média magasság beállítás Kézi, automatikus érzékelő

Felületvezérlés Kézi, automatikus érzékelő

Áramellátási követelmények 230 V 16 A 2P+E

Méretek
Nyomtatóegység 2835 (Sz) x 2152 (Mé) x  

1780 (Ma) mm
2835 (Sz) x 3152 (Mé) x  

1780 (Ma) mm
2835 (Sz) x 3880 (Mé) x  

1780 (Ma) mm

Vezérlőtorony 530 (Sz) x 530 (Mé) x 1080 (Ma) mm 530 (Sz) x 530 (Mé) x 1080 (Ma) mm 530 (Sz) x 530 (Mé) x 1080 (Ma) mm

Mellékelt tartozékok Felhasználói kézikönyv, tápkábel, telepítő szerszámkészlet 

Műszaki jellemzők

FARMEREK/DZSEKIKSZÖVET

TÁSKÁKPÓLÓK

Ideális ruházati nyomdáknak, ruházatgyártó vállalkozásoknak vagy azoknak, akik egyedi szöveteket gyártanak. 
Gyártson a különböző textilnyomtatási igények szerint a divatcikkektől, belsőépítészeti dekorációktól és szabadidőruháktól 
a ruházati cikkekig és utcai viseletekig. A felhasználók közvetlenül nyomtathatnak pamutra, pamutban gazdag keverékekre, 
fehér poliészterre, farmerre, bőrre** és még sok másra.

  *  Az árak fehér + CMYK nyomtatáson alapulnak 300 x 400 mm-es sablon használatával, 720 x 720-as felbontással.  
Az eredmények eltérőek lehetnek. 

** A választható bőrfajták széles választéka miatt ezt a szövetet előkezelni és tesztelni kell.

Opcionális tételek

Kód Megnevezés

JIG-XTS-200-260 Sablon kicsi/közepes cikkekhez - 
Nyomtatási terület 200 x 260 mm

JIG-XTS-300-400 Sablon nagy/XL cikkekhez - 
Nyomtatási terület 300 x 400 mm

JIG-XTS-390-490 Rögzítő XL/XXXL cikkekhez - 
Nyomtatási terület 390 x 490 mm

DOCK-XTS-2 Rögzítőegység két JIG-XTS-300-400 
léptetőhöz

DOCK-XTS-3 Rögzítőegység három JIG-XTS-200-260 
vagy egy JIG-XTS-390-490 sablonhoz

DOCK-XTS-BASE Rögzítőegység adapter (sablonnal 
történő nyomtatáshoz)

ASB-640S Antisztatikus rúd

2 x TM-F-UN-1 Billentőmechanizmus XT-640S-F200 
síkágyhoz

3 x TM-F-UN-1 Billentőmechanizmus XT-640S-F300 
síkágyhoz

5 x TM-F-UN-1 Billentőmechanizmus XT-640S-F400 
síkágyhoz

XT-640S-KIT_EB1 Telepítő és karbantartó készlet 500 ml-
es kazettákhoz

XT-640S-KIT_EB2
Hat palackos, utántöltős festékrendszer 
fehér keringtetéssel. Telepítő és 
karbantartó készlettel


