
Roland VersaSTUDIO BN-20
GENİŞ BİR YELPAZEDEKİ GRAFİK UYGULAMALARI İÇİN İDEAL KOMPAKT BİR BAS-KES MAKİNESİ.

Roland VersaSTUDIO BN-20 iç ve dış mekân kullanımı için, 
çok çeşitli grafik uygulamaları tasarlamanıza imkân tanıyan 
mürekkep püskürtmeli bir bas-kes cihazıdır. Bu cihazı vinil, 
folyo, yapışkan PVC ve kumaş kişiselleştirme materyalleri 
üzerine baskı yapmak için kullanabilir ve entegre kesim 
fonksiyonu sayesinde yapışkan veya ısı transfer materyalleri 
üzerindeki tasarımlarınızı mükemmel bir şekilde keserek eşsiz 

ve çarpıcı tasarımlar üretebilirsiniz. CMYK renklerine ilaveten, 
ayrıca tasarımlarınıza özel dokunuşlar katmak ve gerçekten 
özel renkler üretmek için metalik mürekkepler ile BN-20 yi 
kullanabilirsiniz. BN-20 size, baskı işlemlerinizde topyekûn 
kontrol sağlayan bir yazılım paketi ile birlikte gelmektedir ve 
bu yazılım Corel Draw© veya Illustrator© gibi tüm majör grafik 
uygulamalar ile bağlantı kurabilmektedir.

Genel Bakış

KÜÇÜK AFİŞLER TASARLAMA

KALİTELİ ÜRÜNLER İÇİN KUTU ETİKETLERİ

BARDAKLAR VE ŞİŞELER İÇİN ETİKETLERVİTRİN GRAFİKLERİ

METALİK EFEKTLİ TİŞÖRTLER

ETKİNLİKLER İÇİN ETİKETLER

• Kompakt bir bas-kes, ideal stüdyo ve grafik tasarım ortamları
• Kolay kullanım (tecrübesiz kullanıcılar için bile)
• 51.5 cm’ye kadar uyum sağlar, 48 cm baskı genişliği sunar ve 
arkasına monte edilmiş rulo tutucu sayesinde sayfa veya rulo 
formatındaki baskı medyasını destekler

• Roland ECO-SOL MAX CMYK ve metalik mürekkepler ile 

donatılmıştır ve ayrıca Roland su bazlı FPG mürekkepleri ile 
konfigüre edilebilir. 

• Baskı&kesim fonksiyonu ve metalik mürekkepleri sayesinde 
baskı plotterları, nakış makineleri ve lazer yazıcılar gibi geniş 
bir yelpazedeki cihazlar ile uyumludur ve ürün çeşitliliğinizi 
artırmanızı sağlar.

Temel 
Özellikler

VersaSTUDIO BN-20 ile yapışkan PVC destekler üzerine, 
mükemmel bir şekilde biçimlendirilmiş grafikler 
tasarlayabilirsiniz. Ayrıca giysiler, tişörtler, etkinlikler, mekânlar 
ve satış noktaları için grafikler yaratarak, tasarımlarınızı ısıyı 
transfer edebilen materyaller üzerine basabilirsiniz. 
BN-20 ile mağaza vitrinleri, araçlar, iç mekân satış noktaları ve 
geniş bir yelpazedeki objelerde kullanmak amacıyla yapışkan 
tasarımları yaratabilirsiniz. 

Ayrıca BN-20 metalik mürekkepler ile birlikte kullanılarak, 
kalabalıkta göze çarpan eşsiz grafikler tasarlamanıza yardımcı 
olur. BN-20 ile araç gereçlerin üzerine uygulanabilen grafikler 
basabilir veya diğer türlerde objeler dekore edebilir ve hatta 
küçük posterler ve afişler yapabilirsiniz. 
Eğer mağaza vitrinleri ve iç, dış mekân ortamları için yapışkan 
özellikli harfler ve logolar üretmeniz gerekiyorsa BN-20 vinil 
kesim için plotter olarak kullanılabilir.

Grafik 
uygulamaları

ÖZEL TİŞÖRTLER



Baskı&Kesim fonksiyonu sayesinde özel 
eşyalar ve aksesuarlar tasarlayabilirsiniz. 
Gereken sayıdaki, istediğiniz büyüklük 
ve şekildeki renkli etiketleri basabilir ve 
kesebilirsiniz. Isı transferli materyallere
basma imkanı sayesinde, satış noktası 
personelleri için kıyafetler, aksesuar 

kılıfları, çantalar ile müşterinize eşsiz 
ürünler sunabilirsiniz, aynı zamanda 
etiketlere, kalemlere, anahtarlıklara ve 
diğer aksesuarlara baskıdan sonra 3D 
efektini vermek için damla yöntemini 
uygulayabilirsiniz.

Özel 
tasarlanmış 
eşyalar ve 
fantezi ürünler

BN-20 tüm geleneksel görsel satış 
uygulamalarını içermektedir ve etiketler, 
küçük afişler, posterler, ürün etiketleri, 
zemin grafikleri, soğutmalı teşhir 
dolapları için etiketler, özel teklifler, 
satış noktası personelleri için kıyafetler, 

yazılar, bilgilendirme kartları üretmek için 
mükemmeldir. Entegre baskı&kesim
fonksiyonu ve metalik mürekkep 
opsiyonları sayesinde müşterilerinize 
orijinal ve eşsiz ürünler sunabilir ve 
rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz.

Görsel satış ve 
satış noktaları

VersaSTUDIO BN-20 özel tasarlanan 
tek seferlik veya çoklu kıyafet ve tişört 
işleri için mükemmel bir araçtır. Nakış 
makineleri için ideal bir iş ortağıdır, bu 
sayede üretim bandınızı genişletmenizi 
sağlar. CMYK renkleri, metalik mürekkepler 
ve yeni nesil baskı medyası ile uyumu 
sayesinde, gerçek anlamda şaşırtıcı grafik 

efektleri yaratabilirsiniz. BN-20 ayrıca spor 
kıyafetler (renkli logolar, numara ve profil 
yazıları) ve yolcu çantası takımlarında 
kullanabileceğiniz ısı transferi yapabilen 
materyallerin, kesimine olanak sağlar.
Sonuncu fakat bir o kadar da önemli olan 
noktalardan bir tanesi de BN 20’yi PVC 
etiket ve afiş baskılarında kullanabilirsiniz.

Kıyafet üzerine 
uygulamalar

HammerADV

BN-20, grafik elemanlar yaratmanızı, 
bmp ve vektör dosyalarını içeri aktararak 
renkleri ve desenleri kullanabilmenizi 
ve efektleri imajların üzerine 
uygulayabilmenizi sağlayan R-Works 
yazılım paketi ile birlikte sunulmaktadır.
Eğer henüz kendinize ait bir grafik 

yazılımınız yok ise, R-Works ile hiçbir 
ilave maliyet olmadan bir an önce kendi 
tasarımlarınızı üretmeye başlayabilirsiniz. 
Bu sezgisel arayüz sayesinde, yazılımın 
kullanımı en tecrübesiz kullanıcılar için bile 
çok kolaydır. R-Works yazılımının türkçe 
versiyonu mevcuttur.

RIP Roland 
VersaWorks 
yazılımı 

VersaSTUDIO BN-20 size baskı, kesim ve 
renk işlemleriniz üzerinde topyekûn bir 
kontrol sağlayan RIP VersaWorks yazılımı 
ile birlikte sunulmaktadır. Corel Draw©, 
Adobe Illustrator©, vb. programları 
destekler ve sezgisel bir arayüz, kolay 
ulaşılabilir komutlar ve güçlü Adobe© 
Postscript grafik motoru sunmaktadır. 
Fotoğraflar ve yazılar ile kendi kişisel 
grafiklerinizi yaratabilirsiniz. 
Ayrıca, VersaSTUDIO kullanarak 
çoğaltılabilen tüm renkleri içeren 

Roland Color System Kütüphanesi kurulu 
olarak gelmektedir.
Müşterinizin seçtiği materyaller üzerine 
grafikleri hızlı bir şekilde basabilir ve 
sonuçları hemen görebilirsiniz. VersaWorks 
ayrıca metalik mürekkeplerin 512’ye kadar 
farklı tonlarını içeren bir kütüphanenin 
yanı sıra, bir desen kütüphanesi ile birlikte 
gelmektedir.
Program tümüyle türkçedir, güncellemeler 
ücretsizdir ve spektrometre ile bağlantı 
kurmak için kullanılabilir.

Roland 
R-Works

Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi Piezoelectric

Materyal

150 den 515 mm’ye kadar

Baskı için maksimum 1.0 mm (39mil) astar ile

Kesim için maksimum 0.4 mm (16 mil) astar ile ve 0.22 mm (9 mil) astarsız

Maksimum 150 mm

Maksimum 6 kg

Baskı/kesim alanı *1 Maksimum 480 mm

Mürekkepler

Kartuş Roland ECO-SOL MAX2 (220 cc) yada Roland su bazlı pigment FPG (220 cc)

5 renk (cyan, magenta, yellow, siyah ve metalik gümüş) yada cyan, magenta, yellow siyah ve beyaz ECO-SOL MAX2

4 renk (cyan, magenta, yellow ve siyah) FPG

5 renk (sadece ECO-SOL MAX 2 ile)

Baskı çözünürlüğü Maksimum 1440 dpi

Ağırlık ve ölçüleri 995 (G) x 585 (D) x 291 (Y) mm / 35 kg

*1 baskının yada kesimin uzunluğu programın sınırlamasına bağlıdır.

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


