
Roland XR-640, son derece yüksek çözünürlüklü bir 
püskürtmeli teknoloji özeliğine sahip, yeni nesil altın kaplama 
baskı kafalı, tüm grafik türleri için 160 cm baskı genişliği 
olan, son teknoloji, yüksek saflıkta ECO-SOL MAX CMYK renk 
modelleme imkânı sağlayan ve her türlü grafiği, gölgeyi ve 
tonu türetebileceğiniz light cyan ve light magenta, beyaz, 

light black ve metalik mürekkepler sunan profesyonel bas-kes 
cihazıdır. Bu cihaz mükemmel bir verimlilik sağlamak için 
tasarlanmıştır ve düşük çevresel etkili, Eco Label sertifikalı 
bileşenleri ve sistemleri kullanarak, en yüksek mekanik özellikler 
için yaratılmıştır.

Genel Bakış

Çok yönlülüğü sayesinde, XR-640 iç mekân tasarımları, etkileyici 
baskılar, araç kaplamaları, satış noktası promosyonları ve 
etkinlikleri gibi tüm pazarlama ihtiyaçları için uygundur. 50’nin 
üzerinde grafik uygulaması yani 50’nin üzerinde potansiyel 
pazar olanağı sunar.
Baskı ve kesimin kombinasyonu sayesinde bu cihaza sahip 
olmak 3 makineye aynı anda sahip olmak gibidir; yazıcı ve 

kesici, sadece yazıcı ve sadece kesici. Bu cihazla neredeyse 
yapabileceklerinizin sınırı yoktur; çıkartmalar, posterler, afişler, 
etiketler, dekorasyonlar, şablonlar, tabelalar, yer grafikleri, 
kanvaslar, ambalajlar, prototipler, kaplamalar, elektrikli cihazlar, 
motosikletler ve bisikletler, iç mekân baskıları, yönlendirme 
tabelaları, mobilyalar, tişörtler, iş ve spor kıyafetleri, yaka kartları 
bunlardan bir kaçı.

Uygulamalar

• Piezo-elektrik baskı özelliği.
• Maksimum baskı genişliği 160 cm. ve 1440 dpi’a kadar 

çözünürlük.
• CMYK, light cyan ve light magenta, beyaz, light black ve metalik.
• 2 adet altın kaplama, yüksek netlikte kir tutmayan yazıcı kafası.
• Maksimum üretim hızı: 28 mq/sa.
• Saf, kokusuz, çevreye duyarlı ECO-SOL MAX mürekkepler.
• Çabuk kuruma ve uzun süreli dış mekân renk dayanıklılığı.
• Düşük çevresel etkili üretim sistemleri.

• Yüksek hassasiyetli medya kavrama sistemi.
• Maksimum rulo ağırlığı: 40 kg.
• Eş zamanlı olarak kullanılabilecek 3 tip damlacık ve 7 damlacık 

boyutu.
• RIP Roland VersaWorks baskı yönetim yazılımı.
• Yaygın olarak kullanılan tüm medyalar için ICC profil kütüphanesi.

Temel Özellikler

MÜKEMMEL AYRINTILAR VE BEYAZ

RENK/METALİK KOMBİNASYONLARI

ETKİLEYİCİ RENKLERKENDİNDEN YAPIŞKANLI GRAFİKLER

YER GRAFİKLERİ

FOTOGRAF KALİYESİNDE 
BASKILAR AMBALAJ

Roland SOLJET PRO4 XR-640
RAKİPSİZ PERFORMANS SUNAN BAS-KES.



RIP Roland VersaWorks size grafiklerinizi,
basılabilir medya üzerinde istediğiniz yere 
yerleştirebilme imkânının yanı sıra, baskı 
işlemleriniz ve renk düzenlemeleriniz 
üzerinde topyekûn bir kontrol sağlar. 
Yazılım Türkçedir ve ücretsiz olarak 
güncellenebilir. Yazılım ayrıca, tüm majör 
medya üreticilerini kapsayan ICC profil 
kütüphanesi ile birlikte sunulmaktadır. 
Seçtiğiniz medya ile uyumlu olan renk 
kütüphanesinin basabilir ve bunu bir renk 
kartelâsı olarak atayabilirsiniz.
Ayrıca yazılım, otomatik olarak RIP’e 
dönüştürülen spot renkler için, yerleşik
olarak bulunan Pantone® kütüphaneleri 
özelliği sunmaktadır. VersaWorks ayrıca 
kullanımdaki dosyaya göre, gerekli olan 
mürekkep miktarını hesaplar.
Bu sayede baskı işinin maliyetini doğru 

bir şekilde belirleyebilirsiniz. VersaWorks 
farklı verileri işleyebilir, böylece aynı 
grafik elemanı üzerinde görünmesini 
istediğiniz fotoğraf veya ismi, onları birer 
birer kopyalamadan, otomatik olarak 
değiştirebilirsiniz. Her bir grafik, istenen 
formatta basılır ve kesilir. VersaWorks’ü 
çoklu bilgisayarlara yükleyebilirsiniz ve her
bir bilgisayarı baskı sırasını takip etmek için 
kullanabilir ve ayrıca 4’e kadar farklı Roland 
baskı makinesini kontrol edebilirsiniz.
VersaWorks ihtiyaçlarınıza göre geniş bir 
yelpazedeki baskı şablonunu destekler
ve size renk tasarım cihazlarına bağlanma 
imkânı sağlar. VersaWorks, son sürüm
CPSI motorunu kullanır ve TIFF, JPEG, EPS, 
PostScript ve PDF gibi çok
yaygın kullanılan grafik formatlarını 
destekler.

RIP Roland 
VersaWorks 
yazılımı

XR-640, doğru sonuç alabileceğiniz ve 
uzun süre dayanabilen renkler için, en 
son nesil pigmentler sunan ECO-SOL 
MAX mürekkeplerini kullanır. Temel 
CMYKLcLm renklerinin formülü, yüksek 
etkili sonuçlar ve tüm baskı işi türleri 

için profesyonel, detaylı sunumlar için 
zenginleştirilmiştir. 
ECO-SOL MAX çevre dostudur ve 
kokusuzdur, böylece hava filtrasyon 
sistemleri veya özel baskı destekleri 
gerektirmez.

ECO-SOL MAX 
mürekkep

HammerADV

XR-640, tozun, artık baskı materyallerinin 
veya mürekkeplerin, baskı atomizerleri 
ile etkileşimini önleyen ve mükemmel 
baskı kalitesi sağlayan, 2 adet altın 
kaplama yazıcı kafası sunar. Kafalar, 
gerekli olan baskı çözünürlüğüne bağlı 

olarak seçilen 3 farklı tür damlacık ve yedi 
farklı damlacık boyutu sağlar. Roland’dan 
beklenen kaliteyi ve detayı garanti 
etmek için ürününüze yerleştirilen 
kafalar, takılmadan önce ayrı ayrı test 
edilmektedir.

Altın Kaplama 
Yazıcı Kafaları

7 Colors 
CMYKLcLm + Light Black (Lk)

8 Colors 
CMYKLcLm+ Light Black (Lk) 
+ Metallic (Mt)

8 Colors 
CMYKLcLm+ Light Black (Lk) 
+ White (Wh)

8 Colors 
CMYKLcLm +  
Metallic (Mt) + White (Wh)

XR-640 size ihtiyaçlarınıza en uygun 
mürekkep kombinasyonunu seçme 
olanağı sunar:
• Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light 
Magenta, Light Cyan, Beyaz ve Metalik.
• Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light  
Magenta, Light  Cyan, Light Black ve 
Metalik.

• Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light 
Magenta, Light Cyan, Light Black ve Beyaz.
• Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light 
Magenta, Light  Cyan and Light Black.
XR-640 doğada çözünebilir, kokusuz, 
nikelsiz ve yüksek saflıkta pigmentler ile
üretilmiş efsanevi yeni nesil ECO-SOL MAX2 
mürekkeplerini kullanır.

Mürekkep 
Kombinasyonları

Teknik Özellikler

Baskı ve kesim metodu Piezoelectric

Uygun materyaller

Genişlik        315 den 1625 mm ‘e kadar

Maksimum 1,0 mm astar ile / Maksimum 0,4 mm astar ile / 0,22 mm astarsızKalınlık      

Maksimum 40 kgAğırlık

Maksimum 210 mmDış rulo açısı

76,2 mm ya da 50,8 mmMerkez çapı

Baskı genişliği Maksimum 1600 mm

Mürekkep kartuşları

Tip Kartuşlar 440cc (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black) Kartuş 220cc (metalik, beyaz)

Renkler

7 renk (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light balck) yada
8 renk (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, white) yada
8 renk (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, metalik) yada
8 renk (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, metallik, beyaz)

Baskı çözünürlüğü (dots per inch) Maksimum 1440 dpi

Ayak ile birlikte ölçüleri (stand ile birlikte) 2948 (G) x 1211 (D) x 1260 (Y) mm

Ağırlık (stand ile birlikte) 205 kg

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın özellikleri, materyalleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar. Sizin fiili çıktılarınız bu broşürde gösterilen sonuçlara göre farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için, kritik parçaların periyodik bakımları bir gereklilik olabilir. 
Detaylar için lütfen Roland tedarikçiniz ile temasa geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland herhangi bir üründe önceden tahmin edilebilir olsun veya olmasın, tesadüfî veya dolaylı olarak oluşan hasardan kaynaklanan bozulmadan sorumlu 
tutulamaz. Üç boyutlu formlar telif hakkı ile koruma altına alınabilir. Müşteriler satın alınan ürün için yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemeleri gözetmekle yükümlüdür. Kullanıcılara, bir baskı hatası, uygulanabilir mevzuattaki bir değişiklik veya bu broşür basıldıktan sonra 
müdahale sürecinde iken üründe yapılan bir değişiklik ve doğrudan üreticiden kaynaklanmayan nedenlerle bu broşürde öne sürülen koşulların değişiklik gösterebileceği hatırlatılır. DME112015. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin kişisel mallarıdır.

www.rolanddg.com.tr


