ECO-SOLVENT PRINTERS

/

Superieure prestaties.

GEÏNTEGREERD
PRINTEN/SNIJDEN

E C O - S O LV E N T

TR

De meest geavanceerde
generatie van TrueVIS

⊲ FlexFire-printkoppen, TR2-inkten
en True Rich Color gecombineerd
met gebruiksvriendelijke functies
maken van de VG3 de ultieme asset in
professionele print graphics productie.
⊲ Een nieuw ontworpen chassis,
componenten van hoge kwaliteit
en een reeks verbeteringen aan
de verwerking van media maken
de VG3 perfect voor printen zonder
toezicht van korte runs, grote oplagen,
Printen/snijden nog veel meer.

Meer informatie vindt u op www.rolanddg.eu

U

Verbeterde
functies voor u

⊲ G
 emakkelijk te bedienen en
intuïtief 7" LCD touchscreen
bedieningspaneel.
⊲ Geautomatiseerde kalibratie van
media bespaart tijd en materiaal.
⊲ Nieuw ontworpen, verstelbare
take-up-eenheid voor rollen van
verschillende afmetingen.
⊲ M
 et één druk op de klem kunnen
rollen gemakkelijk door één operator
worden geladen.

TOT AC HT- KLEU R E N
C O N F I G U R AT I E

Uitgebreide kleurenoutput

⊲ B
 eschikbare inktconfiguraties om
aan de behoeften van uw klanten
te voldoen - van merkaccurate kleuren
en high-end graphics tot jobs met een
hoge productiviteit.
⊲ C
 ombineer Oranje en Groene inkten
om de kleurgrenzen van digitaal
printen te verleggen.
⊲ N
 ieuwe CMYK- plus licht cyaan, licht
magenta, oranje en groene inkten gecombineerd met True Rich Color
3 leveren levendige, vloeiende en
kleurrijke graphics.

Extra functies
+ Inbegrepen VersaWorks 6 RIP, met nieuwe

+ Een verscheidenheid aan beschikbare

True Rich Color 3 preset, Nearest Colour Finder

inktconfiguraties breidt uw gamma uit voor

en Variation Job-functie.

de uitvoer van rijke kleuren, vloeiende
overgangen en prachtige huidtinten.

+ De Roland DG Connect App is klaar voor gebruik
en geeft u onmiddellijk toegang tot belangrijke

+ De optie voor het snijden van geperforeerde vellen

gegevens over printjobs en uw bedrijf.

vermindert de nabewerking met "easy tear"perforaties tussen printjobs.

Technische specificaties
VG3-540

VG3-640

Afmetingen

54 inch

64 inch

Afmetingen

2632 x 748 x 1320 mm (104 x 29 x 52 in.)

2886 x 748 x 1320 mm (114 x 29 x 52 in.)

Breedte

11,7 tot 54 in. (295 to 1371 mm)

13,2 tot 64 in. (335,3 to 1625 mm)

Dikte

Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen
Max. 0,4 mm (15,7 mil) met schutblad en 0,22 mm (8,6 mil) zonder schutblad, voor het snijden

Media

Buitenafmetingen rol
Gewicht rol
Diameter kern
Kleuren
Capaciteit

Max. 250 mm (9,8 in.)
Max. 35 kg (77 lb.)

Max. 45 kg (99 lb.)
76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.)

Tien kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Cyaan, Licht Magenta, Licht Zwart, Oranje, Groen, Wit)
500 ml zak (TR2), 250 ml zak (TR2 Wit)
CMYK (TR2)
CMYKLcLmLkOr (TR2)
CMYKLcLmLkWh (TR2)
CMYKLkOrGrWh (TR2)
CMYKLkOrGr (TR2)
CMYKLcLmOrGr (TR2)

Inkt
Configuraties

Bedieningspaneel

7 in. touchscreen display

Resolutie

Max. 1.200 dpi

RIP (inbegrepen)
Snijden

VersaWorks
Snijdruk
Snijsnelheid

500 gf
10 tot 300 mm/s (0,39 tot 11,8 inch/s)

Take-up systeem

Standaard

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de 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. 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.

GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

