
DOĞRUDAN YÜZEYE YÖNELİK UV-LED 
FLATBED VE BANT YAZICILAR

FLATBED BANT



SONSUZ 
UYGULAMA 
OLANAKLARI

DOĞRUDAN YÜZEYE 
YÖNELİK YAZICILAR

UV BASKIDA 
EN ÜST DÜZEY 
ÇOK YÖNLÜLÜK
VersaUV S-Serisi’nde üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak için farklı 
boyut ve konfigürasyonlara sahip 7 flatbed ve bant UV-LED 
yazıcı seçeneği var.

Baskı olanaklarının sınırlarını zorlayan S-Serisi, 200 mm 
yüksekliğe ve 100 kg/m² ağırlığa kadar neredeyse sert veya 
esnek olan tüm yüzey veya nesne üzerinde çarpıcı kalitede 
grafikler, fotoğraf görüntüleri, dokular ve kabartmalı efektler 
sunar.

Kâr amaçlı uygulamalar söz konusu olduğunda, tek sınır hayal 
gücünüzdür.

S-Serisi’nin güçlü tasarımı ve düşük 
sıcaklıkta kürleme işlemiyle ECO-
UV mürekkebi, geniş tabela ve 
sergi grafikleri, yüksek etkili satış 
noktası teşhirleri, kişiselleştirilmiş 
ürünlerin hacimli üretimleri, 
promosyon ürünleri, endüstriyel 
markalama uygulamaları, 
iç dekorasyon, aksesuarlar, 
özelleştirilmiş ambalaj prototipleri 
ve çok daha fazlası için çok 
çeşitli ve zorlu müşterilere sahip 
dahi olsalar yoğun Baskı Hizmeti 
Sağlayıcıları için idealdir.

Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. 
Tüm detaylar için teknik şartnameyi kontrol edin.

FLATBED

BANT



3 mürekkep konfigürasyonu 
arasından seçim

* Caldera veya Roland VersaWorks Dual RIP yazılım paketleri ile Roland PrintStudio seçimi.

EŞSİZ
YÜZEY UYUMLULUĞU

BENZERSİZ  
BASKI KALİTESİ
Roland’ın geliştirilmiş ECO-UV mürekkebiyle müşterilerinize gerçekten eşsiz, 
kaliteli ürünler sunabilirsiniz. Dış ve iç mekan kullanımı için dayanıklı, etkileyici, 
çarpıcı kalitede tam renkli grafikler ve fotoğraf görüntüleri sunun*.

Standart olarak mevcut olan Beyaz ve Glos mürekkepler daha fazla çok 
yönlülük sunar. Beyaz mürekkep ile koyu ve şeffaf yüzeyler üzerinde parlaklık 
ve parlak renk kalitesi için dokunuşlar yapın. Üstelik, Glos mürekkeple zarif 
dokulu ve kabartmalı efektlerle parlak ve mat sonuçlar sunabilirsiniz.

Daha fazla esneklik için S-Serisi ECO-UV S mürekkep ile de çalışır**. Soyulma 
ve çatlama belirtisi olmaksızın %220’ye kadar esneyebilen ECO-UV S 
mürekkebi, büzgü kollarına ve büzgü sarımlara baskı yapmak, PET şişeleri 
sarmak ve vakum şekillendirme uygulamaları için idealdir.

200 mm yükseklik ve 100 kg/m² ağırlığa kadar neredeyse sınırsız sayıda 
yazdırılabilir yüzeyler ve nesnelerle kârlı fırsatlar dünyasının kapılarını açın. 

S-Serisi akrilik, cam, ahşap, kanvas, tahta, deri, metaller, afiş, vinil ve çok 
daha fazlasını içeren hemen hemen her yüzey üzerine doğrudan yüksek 
kalitede baskı yapmanızı sağlar.*

* Belirli uygulamalar için astar gerekebilir.

* Glos katman uygulandığında ECO-UV mürekkebi açık havada 2 yıla kadar dayanır.  ** CMYKW’da ECO-UV S mürekkep.

CMYK +  Beyaz + Beyaz

CMYK + Glos + Glos

CMYK + Beyaz + Glos

YOĞUN ÜRETİM 
ORTAMLARI İÇİN 
YARATILDI

Düşük gürültülü S-Serisi, basitleştirilmiş kurulum için bir dizi özellik, esnek 
çalışma için ayrı bir kullanıcı dostu kontrol panelini içeren güvenli ve 
verimli bi üretim, üretimin kolay izlenmesi için bir durum lambası kulesi, 
operatörleri korumak için çevre sensörü ve düzensiz şekildeki nesnelerin 
ve malzemelerin zahmetsizce bastırılması için otomatik bir medya sensörü 
içerir.

VersaUV S-Serisi ayrıca çıktıyı optimize eden otomatikleştirilmiş iş akışı 
çözümü ve iki özellikli RIP seçimini içerir.*

Opsiyonel bir hava filtreleme sistemi de mevcuttur.



S-SERİSİ BANT 
YAZICILAR

S-SERİSİ FLATBED 
YAZICILAR

Büyük fikirler için S-Serisi bant yazıcılar, minimum 
kaplama alanıyla maksimum üretkenlik ve çok yönlülük 
sunar. Kesintisiz vakumlu bant, ‘kesintisiz’ üretim iş akışı 
için banta yüzeylerin ve nesnelerin eklenmesini sağlar
 
İşten işe hızlı ve basit kurulum için kolayca ayarlanabilir 
olan S-Serisi bant yazıcıları, esnek ve sert yüzeyleri, artı 
rulodan ruloya medyayı kontrol altında tutar. Herhangi 
bir uzunluktaki sert yüzeye ve nesneye doğrudan baskı 
yapmak için dahili medya tablası* ile daha da esnek 
üretim yapın.

3 bant boyutu mevcuttur:
LEC-330S-B150: 760 x 1470 mm
LEJ-640S-B150: 1625 x 1470 mm
LEJ-640S-B250: 1625 x 2470 mm

Tahtalar, kalıplar veya nesneler ve üstesinden gelinmesi 
zor olan yüzeyler için ideal olan, bütçelere, çalışma 
alanlarına ve her ölçekteki üretim gereksinimlerine 
uyacak bir S-Serisi flatbed yazıcı var. Çok bölgeli bir 
vakum tablası kesintisiz bir üretim iş akışına olanak 
sağlarken ters vakum işlevi ağır ve kontrol etmesi zor 
yüzeylerin konumlandırılmasını kolaylaştırır.

4 tablo boyutu mevcuttur:
LEC-330S-F200: 762 x 2155 mm
LEJ-640S-F200: 1625 x 2155 mm
LEJ-640S-F300: 1625 x 3155 mm
LEJ-640S-F400: 1625 x 3883 mm

* İlave tablalar isteğe bağlı olarak temin edilebilir.

Cep Telefonu Kılıfları  (78 x 158 mm)

BİR TAM BASKI TABLASI. 
NEYİ ÜRETEBİLECEĞİNİZİ GÖRÜN.

LEJ-640S-F200

170
PARÇA

LEJ-640S
-F300

300
PARÇA

LEJ-640S
-F400

400 
PARÇA

LEC-330S-F200

76
PARÇA





Beyaz Mürekkep Hakkında. Beyaz mürekkebin doğasından dolayı pigment, kartuşun ve mürekkep akış sisteminin içinde çökebilir. Bu nedenle her kullanımdan önce kartuşu çalkalamanız gerekmektedir.

YETKİLİ BAYİ: Seçili görseller Depositphotos 
tarafından temin edilmiştir

Buharlaşmış bileşenler, bu ürünle baskı esnasında veya sonrasında gözleri, burnu ve/veya boğazı kısmen tahriş edebilir. Eğer sürekli kapalı bir alanda baskı 
yapılıyorsa uçucu bileşimlerin yoğunluğu artacak ve gözleri, burnu ve/veya boğazı tahriş edebilecektir. Roland DG bir havalandırma sistemi kurmanızı ve bu ürünü iyi 
havalandırılmış bir ortamda kullanmanızı şiddetle önerir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel distribütörünüz ya da bayiniz ile irtibata geçin.

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik özellikleri, malzemeleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar. Mevcut çıktılarınız broşürde gösterilen sonuçlara göre farklılık gösterebilir. 
İdeal çıktı kalitesi için hassas parçaların periyodik bakımlarının yaptırılması gerekli olabilir. Detaylar için lütfen Roland tedarikçiniz ile iletişime geçin. Açıkça belirtilen durumlar haricinde hiçbir garanti ve 
güvence uygulanmaz. Roland herhangi bir üründe öngörülebilir olan veya olmayan, tesadüfi veya dolaylı olarak oluşan hasardan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulamaz. Telif hakkı alınan malzemelerin 
kopyalanması ve kullanımı yerel, ulusal ve uluslararası yasalar tarafından yönetilmektedir. Müşteriler yürürlükte olan tüm yasalara riayet etmek ile yükümlüdürler ve herhangi bir ihlalden kendileri 
sorumludurlar. Roland DG Corporation, TPL Group tarafından MMP teknolojisi ile yetkilendirilmiştir.

rolanddg.com.tr

VersaUV S-Serisi Flatbed Teknik Özellikleri

Model LEC-330S-F200 LEJ-640S-F200 LEJ-640S-F300 LEJ-640S-F400

Geçerli medya
Genişlik 762 mm 1625 mm
Kalınlık/yükseklik 0.01 ila 200 mm
Tabla ağırlığı 100 kg/m²

Tabla Boyutu 762 (G) x 2155 (D) mm 1625 (G) x 2155 (D) mm 1625 (G) x 3155 (D) mm 1625 (G) x 3883 (D) mm
Baskı Boyutu 736 (G) x 1420 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 1420 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 2500 (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x 3200 (U) x 200 (Y) mm

Vakum Sistemi
Fan 1.5 kw (Gürültü önleyici ile 2 Fazlı) 3.0 (2 x1.5) kw (Gürültü önleyici ile 

3 Fazlı)
4.5 (3 x1.5) kw (Gürültü önleyici ile 3 
Fazlı)

Vakum alanları 1 2 3
Güç gereksinimleri 230V 16A 2P+E 400V 16A 3P+N+E

Güç tüketimi
Vakum ile baskı Maks. 2.5 kw Maks. 4 kw Maks. 6 kw
Uyku modu 150 w

Boyutlar
Baskı ünitesi 2192 (G) x 2155 (D) x 1780 (Y) mm 3160 (G) x 2155 (D) x 1780 (Y) mm 3160 (G) x 3155 (D) x 1780 (Y) mm 3160 (G) x 3883 (D) x 1780 (Y) mm
Kontrol kulesi 530 (G) x 530 (D) x 1080 (Y) mm

Ağırlık 450 kg 650 kg 800 kg 1000 kg
Ağırlık dağılımı 6 nokta (80 mm çap) 8 nokta (80 mm çap) 10 nokta (80 mm çap)
Sevkiyat Boyutları 2300 (G) x 1610 (D) x 1870 (Y) mm 3300 (G) x 2020 (D) x 1870 (Y) mm 3300 (G) x 2020 (D) x 1870 (Y) mm 3970 (G) x 2020 (D) x 1870 (Y) mm
Sevkiyat Ağırlığı 550 kg (Palet 100 kg) 800 kg (Palet 150 kg) 950 kg (Palet 150 kg) 1180 kg (Pallet 180 kg)
Dahili parçalar  RIP yazılım, kullanım kılavuzu, güç kablosu, temizleme kiti, kurulum araç kutusu, vb.

VersaUV S-Serisi Bant Teknik Özellikleri

Model LEC-330S-B150 LEJ-640S-B150 LEJ-640S-B250

Geçerli medya

Genişlik 760 mm 1625 mm
Kalınlık/yükseklik 0.01 ila 200 mm
Rulo ağırlığı Maks. 20 kg  Maks. 40 kg 
Bant ağırlığı 100 kg /m²
Rulo dış çapı Maks. 180 mm  Maks. 210 mm 
Çekirdeki çapı 50.8 mm ya da 76.2 mm 

Bant alanı 760 (G) x 1470 (D) mm 1625 (G) x 1470 (D) mm 1625 (G) x 2470 (D) mm
Baskı boyutu 736 (G) x Kesintisiz (U) x 200 (Y) mm 1615 (G) x Kesintisiz (U) x 200 (Y) mm

Vakum Sistemi
Fan 1.5 kw (2 Phase) with silencer
Vakum alanları 1

Medya Toplama 
Sistemi

Toplamaya izin 
veren rulo dış çapı Maks. 180 mm Maks. 210 mm 

Toplamaya izin 
veren ağırlık

Maks. 20 kg  Maks. 40 kg 

Güç gereksinimleri 230V 16A 2P+E

Güç tüketimi
Vakum ile baskı Maks. 2000 w
Uyku modu 150 w

Boyutlar
Baskı ünitesi 2192 (G) x 1600 (D) x 1780 (Y) mm 3160 (G) x 1600 (D) x 1780 (Y) mm 3160(G) x 2600 (D) x 1780 (Y) mm
Kontrol kulesi 530 (G) x 530 (D) x 1080 (Y) mm
Tabla 1035 (G) x 1010 (D) x 860 (Y) mm 1670 (G) x 1010 (D) x 860 (Y) mm 

Ağırlık 450 kg 650 kg 850 kg
Ağırlık dağılımı 4 nokta (80 mm çap) 6 nokta (80 mm çap)
Sevkiyat Boyutları 2300 (G) x 1610 (D) x 1870 (Y) mm 3300 (G) x 2020 (D) x 1870 (Y) mm
Sevkiyat Ağırlığı 550 kg (Palet 100 kg) 800 kg (Palet 150 kg) 1000 kg (Palet 150 kg)
Dahili parçalar  RIP yazılım, medya tablası, kullanım kılavuzu, güç kablosu, temizleme kiti, kurulum araç kutusu, vb.

Belirtilen teknik özellikler, tasarımlar ve ebatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *1 CMYKW’da ECO-UVS mürekkebi.*2 Roland PET filmi ile baskı seyri: 1 m. Sıcaklık: 25°C, bağıl nem: %50 
*3 Aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Ortam türü: Roland DG Corp. tarafından belirtilen ortam. Kenar boşlukları: Sol ve sağ kenar boşlukları için 25 mm veya daha fazla. Ön kenar boşluğu: 35 mm veya 
daha fazla. Medyanın genişlemesi/daralması hariç. Tekrarlama hassasiyeti uzunluğu için 3000 mm aralık.

VersaUV S-Series Teknik Özellikleri

Baskı metodu Piezo ink-jet
Mürekkep 
kartuşları

Tür Roland ECO-UV veya ECO-UV S mürekkebi
Renkler Siyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz, Glos*1

Mürekkep konfigürasyonları CMYKGlWh / CMYKGlGl / CMYKWhWh
Baskı çözünürlüğü 
(inç başına nokta sayısı)

Maks. 1440 dpi

Hareket yöntemi Yüksek çözünürlüklü kademeli motor
Mesafe doğruluğu*2 Alınan mesafenin ±% 0,3’ünden daha düşük hata veya ± 0,3 mm, hangisi büyükse
Yatay tekrarlama doğruluğu*3 ±0.01mm
Çıkış modları Kesintisiz, boşta, orijine dönmüş, katmanlı
Medya yüksekliği ayarı Manuel, otomatik sensör
Yüzey kontrolü Manuel, otomatik sensör
Kontrol Arayüzü 7” Renkli LCD dokunmatik ekran
Arayüz Ethernet Tabanı 10/100
Güç tasarrufu fonksiyonu Otomatik uyku özelliği
Akustik ses 
seviyesi

Vakum ile baskı < 70 db 
Bekleme sırasında < 40 db

Ortam
Açık Sıcaklık: 20 ila 32ºC (22ºC ya da fazlası önerilir). Bağıl nem: 35 ila 80% (yoğuşmasız).

Kapalı Sıcaklık: 5 ila 40ºC. Bağıl nem: 20 ila 80% (yoğuşmasız).

Yazılım Sistemi Gereksinimleri
Roland VersaWorks Dual Roland VersaWorks Dual Roland PrintStudio by Caldera

İşletim Sistemi Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 
Ultimate/Professional (32/64 bit) İşletim Sistemi Mac OS 10.9 ve üstü

Sabit disk dosya sistemi NTFS Formatı İşlemci Dual Core 2.0 GHz ya da daha hızlı
CPU Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz veya hızlısı önerilir Bellek (RAM) Çekirdek başına en az 1GB, çekirdek başına 2GB tavsiye edilir
RAM 2GB veya fazlası önerilir Video kartı and monitör            1280 x 1024 yada daha yüksek çözünürlük önerilir
Video kartı and monitör 1280x1024 ya da daha yüksek çözünürlük önerilir Sabit disk alanı 250 GB önerilir
Boş sabit disk alanı 40 GB veya fazlası önerilir File system Kullanılamaz
Ethernet bağlantısı 100 mbps Optik sürücü Kullanılamaz

Diğer gereksinimler İnternet bağlantısı önerilir Diğer gereksinimler Geniş bantlı Internet bağlantısı ve çevrimiçi güncelleme servisi için 
web tarayıcısı

*Roland VersaWorks Dual 32-bit bir uygulamadır ve bu nedenle Windows işletim sistemlerinin 64-bit versiyonlarında çalıştığında WOW64 (Windows-On-Windows 64) ile çalışır.

Seçenekler
Roland VersaWorks Dual Ürün kodu Açıklama

Anti-statik bar
ASB-330S LEC-330S-B150/ LEC-330S-F200 için
ASB-640S LEJ-640S-B150/ LEJ-640S-B250/LEJ-640S-F200/LEJ-640S-F300/ LEJ-640S-F400 için

Hava filtreleme ünitesi AFS-1 BOFA hava filtreleme ünitesi

Medya tablası
TBL-330S LEC-330S-B150 için
TBL-640S LEJ-640S-B150 ve LEJ-640S-B250 için


