


NESNEYE DOĞRUDAN UV-LED FLATBED BASKI MAKİNESİ

Tüm stüdyo, atölye veya perakende satış ortamlarına uyan LEF-200, neredeyse her türlü ürünü 
inanılmaz ayrıntılı ve çarpıcı renklerle kişiselleştirmenizi sağlayan çok yönlü bir çözümdür.

PVC ve plastik, cam, ahşap, kanvas, panel, deri ve daha birçok farklı yüzeye doğrudan baskı 
yapabilirsiniz.*

Kalınlığı 100 mm’ye varan cep telefonu kılıfları, giysiler, golf topları, 
kalem, kurumsal ürünler, promosyon ürünleri, elektronik cihazlar, 
tabelalar, kişiye özel ödüller, hediyelikler ve daha başka birçok 
farklı ürüne yazı, fotoğraf, logo veya özel tasarımlar basabilirsiniz. 
Sıradan olanları sıra dışı şeylere dönüştürmek, size ve işletmenize 
daha fazla kâr getiren fırsatlar oluşturacaktır.

508 x 330 mm’lik baskı yatağına sahip olan LEF-200; plastik, 
kanvas, deri ve ahşap gibi neredeyse bütün yüzeylere doğrudan 
baskı yapar. Dahili ECO-UV Astar mürekkep seçeneği, çok parlak 
cam ve benzeri zorlu malzemelere hızlı ve etkili bir şekilde grafik 
basmaya olanak tanır.* Bir nesneyi kolay ve hassas bir şekilde 
kişiselleştirmeye hazırlayarak hatasız ve temiz bir yüzey elde 
edebilirsiniz.

** Şeffaf mürekkep tabakası uygulandığında.

ÇOK YÖNLÜ YÜKSEK KALİTE

Roland’ın gelişmiş ECO-UV mürekkepleriyle çarpıcı sonuçlar 
elde edin. CMYK, Beyaz ve Şeffaf ECO-UV mürekkep anında 
kuruyarak ince detaylara ve zengin renk yoğunluğuna sahip 
geniş renk gamı sağlar. Şeffaf mürekkep seçenekleri; spot 
parlak veya mat görünümün yanı sıra kabartmalı zarif efektler 
de sunar. Beyaz mürekkep; muhteşem dokunuşlar katar ve 
koyu veya şeffaf yüzeylerde parlak renk kalitesi sağlar. 

Gaz alımına ihtiyaç duymayan ECO-UV mürekkep, kıvrımlara ve 
düzensiz yüzeylere kolayca uyum sağlar. 

ECO-UV mürekkeple üretilen grafikler, hem kapalı hem de 
açık** alanda olağanüstü dayanıklıdır. 

CMYK + Beyaz + Beyaz

CMYK + Astar + Beyaz

CMYK + Şeffaf + Beyaz

Astar mürekkeple Astar mürekkep olmadan 

Tam renkli baskı Astar mürekkep

Malzeme

ÜÇ MÜREKKEP KONFİGÜRASYONU MEVCUTTUR

* Baskı kalitesi ya da mürekkep yapışması kullanılan alt tabakaya göre değişiklik gösterebilir ve optimum baskı sonucunu 
  sağlamak için alt tabakanın uyumluluğunu test etmeniz kuvvetle önerilir.



BASIN, KİŞİSELLEŞTİRİN VE KAZANIN
NEREDEYSE HER ŞEYİ İSTEĞE GÖRE KİŞİSELLEŞTİREBİLİRSİNİZ

KOLAY KULLANIM GÜVENLİ KULLANIM

Birçok kullanışlı özelliğe ve ileri derecede sezgisel iş akışına sahip 
olan LEF-200 ile hem yeni hem de tecrübeli kullanıcılar baş döndüren 
baskılar üretebilir. Roland VersaWorks Dual RIP yazılımı LEF-200’e 
dahildir. Bu güçlü RIP, tasarım yazılımı ihtiyacını en aza indirerek, 
Beyaz, Şeffaf ve Astar gibi özel renk katmanlarının doğrudan RIP 
yazılımıyla üretilmesine imkan tanır. Asetat, katman ve diğer özel 
efektlere sahip karmaşık dosyaları hızlı ve kolayca izleyin ve işleyin. 
Grafik basarken ve efekt uygularken kontrolü artırmak için RIP’de 
döndürün, boşlukları ayarlayın ve sabitleyin.

Üretimi optimize eden bazı ilave özellikler:

• Gruplama
• Döşeme
• Atla ve tekrarla
• Değişken veri yazdırma
• Tahmini mürekkep hesaplayıcı
• Pantone ve Roland Renk Sistemi Kütüphanesi
• Kullanıma hazır 72 farklı dokuda desene sahip Roland Doku 
Sistemi Kütüphanesi.
 

Sezgisel uzaktan baskı modu, normal ve kıvrımlı nesnelere 
mükemmel tutarlı baskı sağlar ve manyetik olmayan yükseklik 
sensörü tablet kılıfı gibi manyetik ürünlere baskı yapmak için 
idealdir. 

Bütün kopya merkezleri, endüstri veya perakende ortamlarında 
güvenle kullanılabilen LEF-200, hareketli parçaları tamamen 
kapatan, baskı alanına toz girmesini önleyen ve UV-LED ışığı 
koruyan koruyucu kapağa sahiptir. 

Uzun ömürlü, düşük sıcaklıklı UV-LED kürleme lambası ozon 
içermez ve geleneksel UV lambalarına güvenli bir alternatiftir.

ECO-UV, “elleri kirletmeyen” 220 cc’lik kartuşlarda sunulur ve 
kürlemeden sonra güvenlidir.

LEF-200 ile kullanıma uygun opsiyonel bir hava filtreleme sistemi 
kokuyu yok eder; şablonlar, aletler ve malzemeler için depolama 
görevi görür. 

Isınma süresine ihtiyaç duymayan LEF-200 tam anlamıyla isteğe 
göre üretim sunar ve standart elektrik çıkışına uyum sağladığı için 
elektrik maliyetinde önemli tasarruf sağlar.

Baskı verileri Baskı verileriyle 
üretilen özel renk



Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi Piezoelektrik püskürtmeli mürekkep

Medya
Genişlik Mak. 538 (G) × 360 (D) × 100 (Y) mm

Ağırlık Mak. 5 kg 

Baskı alanı Mak. 508 (G) × 330 (D) mm

Mürekkep 
kartuşları

Tip ve Kapasite ECO-UV (EUV, EUV4) 220cc

Renk
5 renk  (Camgöbeği, macenta, sarı, siyah, beyaz ×2)
5 renk (Camgöbeği, macenta, sarı, siyah, beyaz) ve Astar mürekkep
6 renk (Camgöbeği, macenta, sarı, siyah, beyaz, parlak)

Mürekkep kurutucu ünite LED UV lamba

Baskı çözünürlüğü (dots per 
inch)

Mak. 1440 dpi

Mesafe hassasiyeti*
Kat edilen mesafenin ±0,3% ünden ya da ±0,3 mm ‘ den daha az hata 
(yüksek bir değer olarak)

Arayüz Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)

Güç Otomatik uyku özelliği / CA 100 ila 240 V ±10 %, 1.8 A, 50 / 60 Hz

Güç tüketimi
Çalışma 
sırasında

Yaklaşık 149 W

Uyku modu Yaklaşık  13 W

Gürültü 
seviyesi

Çalışma 
sırasında

60 dB (A) veya daha az

Bekleme 
modunda

49 dB (A) veya daha az

Boyutlar 1202 (G) x 962 (D) x 549 (Y) mm

Ağırlık 110 kg 

Kurulum 
ortamı

Çalışma 
sırasında**

Sıcaklık 20 ila 32°C, 35 ila %80 bağıl nem (yoğunlașmayan)

Çalışmıyor Sıcaklık 5 ila 40°C, 35 ila %20 ila 80 bağıl nem (yoğunlașmayan)

Aksesuarlar
Güç kablosu, yapışkan kağıtlar, RIP yazılımı (Roland VersaWorks Dual), 
kullanım klavuzu, vs.

Aksesuarlar

Model Açıklaması

ECO-UV Mürekkep

EUV-CY/EUV4-CY Camgöbeği, 220cc

EUV-MG/EUV4-MG Macenta, 220cc

EUV-YE/EUV4-YE Sarı, 220cc

EUV-BK/EUV4-BK Siyah, 220cc

EUV-WH/EUV4-WH Beyaz, 220cc

EUV-GL/EUV4-GL Parlak, 220cc

EUV-PR* Astar mürekkep, 220cc

Temizleme sıvısı SL-CL 1 adet

Opsiyonel Hava Filtreleme Sistemi

LEF-200’de isteğe bağlı olarak Hava Filtreleme Sistemi mevcuttur. Bu sistem aktif karbon filtresi, mürekkep 
depolama ünitesi gibi kısımları ve otomatik on/off fonksiyonunu içerir. Hava Filtreleme Sistemi kolayca LEF-
200’ün alt kısmına yerleştirilir.

Roland DG Care

Versa UV LEF-200 ile birlikte endüstrideki en 
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip 
olmanın konforunu yaşayın.

Roland VersaWorks Dual Sistem İçin Gerekenler

İşletim Sistemi

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-
bit)

CPU
Intel® CoreTM2 Duo, 2.0 GHz ya da daha 
hızlı işlemciler tavsiye edilir

RAM 2 GB ya da fazlası tavsiye edilir

Video kart ve monitör
1280 x 1024 ya da daha fazla çözünürlük 
tavsiye edilir

Boş sabit disk alanı 40 GB ya da fazlası tavsiye edilir

Sabit disk dosya sistemi NTFS formatı

Optik Sürücü DVD-ROM sürücü

Also in the VersaUV LEF range

Baskı alanı 770 x 330 mm  

Mürekkep konfigürasyon 
Seçenekleri

CMYK + Parlak + Parlak  + Beyaz
CMYK + Astar + Parlak + Beyaz

Dahili RIP yazılımı Roland VersaWorks Dual

İdeal kullanım alanı

Küçük nesnelerin ya da orta büyüklükteki 
parçaların üretim hacmi kişiselleştirmesi, 
ayrıca cam ve diğer eşsiz yüzeylere 
önceden astarlanmış basım.

Baskı alanı 305 x 280 mm 

Mürekkep konfigürasyon 
Seçenekleri

CMYK + Parlak + Beyaz

Dahili RIP yazılımı Roland VersaWorks Dual

İdeal kullanım alanı
USB sürücüleri, akıllı telefon kılıfları, fo-
toğraf çerçeveleri ve diğer küçük objelerin 
kısa vadede kişiselleştirilmesi.

Buharlaştırılmış ürünler, bu ürün ile baskı ve onu takip eden süre boyunca gözde, burunda ve boğazda hafif tahrişlere neden olabilir. Eğer sürekli kapalı bir alanda 
baskı yapılıyorsa uçucu bileşenlerin yoğunluğu artacak ve göz, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecektir. Roland DG, havalandırma sistemi kurmanızı ve ürünü iyi 
havalandırılmış bir ortamda kullanmanızı şiddetle önerir. Daha fazla bilgi için lütfen yetkili satıcınız ile iletişime geçin.

Beyaz mürekkep. Ağırlığı nedeniyle beyaz mürekkep kartuşun ve mürekkep akış sisteminin içerisinde tortular oluşturabilir. Bunu önlemek için kullanmadan önce kartuşu daima çalkalayın.

YETKİLİ BAYİ:

* 50%, Sıcaklık: 25°C, Nem: 50%
** Kurulum ortamı

* Baskı kalitesi ya da mürekkep yapışması kullanılan alt tabakaya göre değişiklik gösterebilir ve optimum baskı sonucunu 
sağlamak için alt tabakanın uyumluluğunu test etmeniz kuvvetle önerilir.

* Roland VersaWorks Dual WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) ile 64-bit 
Windows® üzerinde çalışan bir 32-bit uygulamadır.

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın özellikleri, materyalleri ve aksesuarları degistirme hakkını saklı tutar. Sizin şili çıktılarınız bu brosürde 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 olusan hasardan kaynaklanan bozulmadan sorumlu tutulamaz. Üç boyutlu formlar telif hakkı ile koruma altına 
alınabilir. Müsteriler satın alınan ürün için yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemeleri gözetmekle yükümlüdür.
Kullanıcılara, bir baskı hatası, uygulanabilir mevzuattaki bir degisiklik veya bu brosür basıldıktan sonra müdahale sürecinde iken üründe yapılan bir degisiklik ve dogrudan üreticiden kaynaklanmayan 
nedenlerle bu brosürde öne sürülen kosulların degisiklik gösterebilecegi hatırlatılır. DME012017. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin kisisel mallarıdır.

rolanddg.com.tr


