
Bas/Kes Makineleri



FlexFire Baskı Kafası
Roland DG FlexFire baskı kafaları, baskı 
performansını en üst düzeye çıkarır. Böylece en 
yüksek hız ayarı bile nötr griler, canlı renkler ve 
pürüzsüz ten tonları sunar.

VG2 serisi (4 kafa) SG2 serisi (2 kafa)

VG2 ve SG2 Bas/Kes

VG2 serisi (8 Renk, Or)
SG2 serisi (4 Renk)

U.S. WebCoated (SWOP)

GÜVENILIRLIK, DAYANIKLILIK VE GÜVENLIK AYNI GÜN GERI DÖNÜŞ IÇIN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

OLAĞANÜSTÜ RENK
Canlı Renk için yeni TrueVIS TR2 mürekkep
Yedi renge ve Beyaz’a ek olarak ödüllü yeni TR2 mürekkep, renk 
gamının genişliğini daha da artırmak ve grafiklere gerçek bir etki 
ve yüksek görünürlük eklemek için Turuncu mürekkebi destekler. 
Daha zengin baskılarda bile, yeni bir Çoklu İşlem Renk İşlevi, 
Turuncu mürekkebin tüm dosya türlerinde işlem rengi olarak veya 
doğru renk eşleştirmesi için spot renk olarak kullanılmasını sağlar.

TR2 mürekkepli VG2/SG2, uzun süreli 
sonuçlar için 3M™ MCS™ Garantisi 
ile onaylanmıştır ve müşterilerinize 
grafiklerinin kalitesinin ve 
güvenilirliğinin güvencesini sağlar. Aynı 
zamanda 4 yıla kadar dış mekanda 
ve 7 yıla kadar iç mekanda koruma 
sağlayan Avery Dennison™ US ICS™ 
Performans Garantisi sertifikasına 
sahiptir3. TR2 mürekkeplerle üretilen 
grafikler, okullarda veya hastanelerde 
iç mekanda kullanıldığında güvenli 
olmaları için GREENGUARD Gold 
sertifikasına sahiptir.

Rekabette öne geçin. 
Hızlı kuruma süresi baskı 
almanıza izin verir, kaliteli 
çıktı ve güvenilir kurulum 
güvencesiyle, 6 saat gibi kısa 
bir sürede aynı gün kurulum 
için lamine edilebilir.

‘Doğru Zengin Renk’ ile İşinizi Geliştirin
Doğru Zengin Renk renk yönetimi önayarı, VG2/SG2’nin üstün 
renk reprodüksiyon kabiliyetinden ve yeni TR2 mürekkebinin 
sağladığı daha geniş renk gamından tam olarak faydalanır. Canlı 
renkler çarpıcı grafikler oluşturmak için nötr grilerle, pürüzsüz 
geçişlerle ve doğal ten tonlarıyla artık birleştirilebilir. Bu öncü 
baskı kalitesi, dayanıklı grafikler için eşsizdir.



AYNI GÜN GERI DÖNÜŞ IÇIN OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS Baskı İşinizi Güçlendirmek için VersaWorks 
Yeni VersaWorks 6 RIP yazılımı, VG2/SG2’nizin ve diğer 
Roland DG cihazlarınızın gücünü en üst düzeye çıkarırken 
aynı zamanda işlemi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. PDF 
2.0 ve yerel 64 bit işlem desteği sunan bir Harlequin RIP 
çift çekirdekli motor, PDF’lerin gölgeler ve saydamlarla 
doğru şekilde oluşturulmasını sağlar.

- Sürükle ve bırak işlevine sahip ikon tabanlı bir arayüz   
  kullanım kolaylığı sağlar
- Beş yazdırma kuyruğu ve sınırsız kuyruk ayarlarını        
  kaydetme ve depolama yeteneği
- Özel Renk Plaka Üretimi, RIP içinden otomatik olarak   
  Beyaz mürekkep katmanları oluşturmanıza olanak sağlar
- Dahili Pantone® ve Roland Color spot renk kütüphaneleri
- Tutarlı renkler için kolay yazıcı renk uyumu.

OLDUKÇA GÜVENILIR BAS VE KES ÜRETIMI
Otomatik Uzun Dönem Çıkartma/Etiket Üretimi
Diğer bazı baskı çözümleri ile sticker, çıkartma ve etiket üretimi sırasında medya 
toleransı ve baskı işinin uzunluğu nedeniyle baskı ve kesim doğruluğu düşebilir. VG2/
SG2’nin gelişmiş kesim işlevselliği sayesinde, uzun süre boyunca baskı işinde tutarlı, 
yüksek hassasiyetli doğruluk sağlanır.

Delikli Kesim ile Düzeltmeyi Ortadan Kaldırın
Geri dönüş süresini hızlandıran VG2/SG2’nin 
geliştirilmiş kesim kontrol teknolojisi, kalıp kesim, 
hazır etiketlerin ve hatta özel şekilli etiketlerin 
düzeltilmesine gerek kalmadan üretilmesi için hassas 
bir delikli kesim işlevi sunar.

Daha Kısa Mesafelere Göre Sürekli Baskı & Kesim.
Özel Sayfa işlevi; maksimum üretim, minimum atık 
ve daha hızlı geri dönüş için uzun üretim işlemlerini 
yönetilebilir bölümlere ayırmanıza ve desteklenen 
TUC-4 toplama sistemiyle birlikte bile Bas ve Kes 
otomatik iş akışı kullanmanıza olanak tanır.

Kırpma İşaretleriyle Uzun Bas ve Kes İşleri
Kırpma işareti kaydı için çeşitli seçeneklerle 
yeni çoklu kırpma işareti işlevi, baskı işinizin 
uzunluğuna göre kırpma işareti sıklığını 
seçebileceğiniz anlamına gelir.

İki Toplama Modu
Yeni bir toplama ünitesi, seçilen medyanın türüne 
göre iki modu destekler. Sorunsuz bir işlem sonrası 
için toplamayı güvence altına alır.

Nozül Maskesi Fonksiyonu
Nozül maskeleme işlevi, bir nozül engellendiğinde 
baskıya devam etmenizi sağlar. 

Yeni Medya Tutucu
Yeni bir medya tutucu çıkarmaya gerek 
kalmadan tabaka kesimine izin verir.



DOĞRU MÜKEMMELLİK

Bas / Kes 

BEKLENTİLERİ AŞMAK İÇİN TASARLANDI
TrueVIS VG2, en zorlu baskı profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için güç 
ve performans sunar. Turuncu mürekkep seçeneğiyle VG2, üstün renk üretimi 
ve baş döndürücü, etkileyici grafiklerin yanı sıra benzersiz kesim hassasiyeti 
sunar. VG2 ile rekabeti kazanın ve müşterilerinizin beklentilerini aşın.

SG2-640

SG2-540 SG2-300

Yeni nesil Roland DG entegre bas ve kes teknolojisi olan TrueVIS, binlerce kullanıcının güvendiği, dünyadaki bir numaralı bas ve 
kes markasının 1  35 yılı aşan öncü yeniliğinin bir sonucudur. Çok ödüllü TrueVIS teknolojisi, baskı profesyonellerinin ‘gerçek dünya’ 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır; hepsi aynı gün iş geri dönüşüyle2 en geniş çok yönlülük, en yüksek güvenilirlik ve gerçekten 
olağanüstü kalite sunar.2.

Mevcut renkler:

8 Renk: CMYLcLmLkOr 8 Renk: CMYKLcLmLkWh  4 Renk: Çift CMYK



DOĞRU ORTAK
BAŞARINIZ İÇİN BİR SONRAKİ ADIM

TrueVIS SG2 ister bu işe yeni başlıyor olun, ister işinizi bir üst seviyeye çıkarmak 
istiyor olun baskı işletmeniz için mükemmel bir ortaktır. Kullanımı kolay ve çeşitli 

otomatik özelliklerle donatılmış olan SG2, geniş bir uygulama yelpazesinde çarpıcı 
kalitede grafikler sunarak müşterilerinize istediklerini istedikleri zaman, tam olarak 

istedikleri şekilde sunabilmenizi sağlar.

VG2-640

VG2-540

TR2 ink

Mevcut renkler:

4 Renk: CMYK
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Roland DG, teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik 
bakım gerekli olabilir. Lütfen ayrıntılar için Roland DG bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland DG, öngörülebilir olsun ya da olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların neden olabileceği 
herhangi bir olası veya sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®, Pantone LLC’nin mülküdür. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması 
veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla ve ihlallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL Grubu’ndan lisanslamıştır.

Seçenekler
Model Açıklama

TrueVIS 
MÜREKKEP

TR2-CY Cyan, 500 cc
TR2-MG Macenta, 220 cc
TR2-YE Sarı, 220 cc
TR2-BK Siyah, 220 cc
TR2-LC Açık Cyan, 500 cc
TR2-LM Açık Magenta, 500 cc
TR2-LK Açık Siyah, 500 cc
TR2-OR Turuncu, 500 cc
TR2-WH Beyaz, 500 cc

Temizleme sıvısı TR2-CL Temizleme sıvısı, 500 cc

Bıçaklar
ZEC-U5032 Standart işaret vinili için 2 adet.

ZEC-U5025 Yansıtıcı ve kalın/flüoresan standart 
işaret vinili için, 5 adet.

Bıçak tutucular
XD-CH2 Ayarlanabilir alüminyum bıçak tutucu
XD-CH3 Ayarlanabilir resin bıçak tutucu

Seçenekler
Otomatik Toplama Sistemi

TU4-64  [VG2-640, SG2-640 için]
TU4-54  [VG2-540, SG2-540 için] 
TU4-30  [SG2-300 için]
40 kg’a kadar rulolar

Isıtıcı ve Vantilatör

DU2-64 [VG2-640 için] 
Güç gereksinimleri 

AC 100 ila 120 V ±%10, 5.5 A, 50/60 Hz 
AC 220 ila 240 V ±%10, 3 A, 50/60 Hz
  
DU2-54 [VG2-540] 
Güç gereksinimleri 

AC 100 ila 120 V ±%10, 5 A, 50/60 Hz 
AC 220 ila 240 V ±%10, 2.6 A, 50/60 Hz

VersaWorks 6 Sistem Gereklilikleri

İşletim sistemi

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

CPU Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz veya 
daha hızlısı önerilir 

RAM 2 GB veya fazlası önerilir

Video kartı ve monitör 1280 x 1024 çözünürlük veya 
fazlası önerilir 

Boş disk alanı (HDD/SSD) 40 GB veya fazlası önerilir

Sabit disk dosya sistemi NTFS formatı

Optik sürücü DVD-ROM sürücü

Diğer İnternet bağlantısı önerilir

Beyaz Mürekkep Hakkında. Beyaz mürekkebin doğası gereği, pigment 
kartuş ve mürekkep akış sistemine yerleşebilir. Her kullanımdan önce kartuşu 
sallamanızı gerektirir.

Özellikler
Model VG2-640 VG2-540 SG2-640 SG2-540 SG2-300
Baskı methodu Piezo ink-jet methodu

Medya

Genişlik 315 ila 1625 mm 275 ila 1371 mm 315 ila 1625 mm 275 ila 1371 mm 182 ila 762 mm
Kalınlık Baskı için astar ile maks. 1.0 mm (39 mil). Kesim için astar ile maks. 0.4 mm (16mil) ve astarsız 0.22 mm (9 mil)
Rulo dış çapı Maks. 210 mm
Rulo ağırlığı Maks. 40 kg Maks. 30 kg Maks. 40 kg Maks. 30 kg Maks. 25 kg
Çekirdek çapı(1) 76.2 mm veya 50.8 mm

Baskı / kesim genişliği (2) Maks. 1600 mm Maks. 1346 mm Maks. 1600 mm Maks. 1346 mm Maks. 736 mm

Mürekkep

Tür TrueVIS INK TR2 500 cc torba (beyazda sadece 250 cc)

Renkler

Sekiz renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Açık 
Siyah ve Beyaz)

Sekiz renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Açık 
Siyah ve Turuncu)

Dört renk (Cyan, Macenta, Sarı ve Siyah)

Dört renk (Cyan, Macenta, Sarı ve Siyah)

Baskı çözünürlüğü (dpi) Maks. 1200 dpi
Kesim hızı 10 ila 300 mm/sn (0.4 ila 11.8 in./sn)
Bıçak gücü (3) 30 ila 500 gf

Bıçak
Tür Roland CAMM-1 serisi bıçak
Ofset 0.000 ila 1.500 mm (0.0 ila 59.1 mil)

Power-saving function Automatic sleep feature
Yazılım çözünürlüğü (kesim sırasında) 0.025 mm/adım (0.98 mil/adım))
Mesafe doğruluğu (baskı sırasında) (4) (5) Kat edilen mesafenin ±%0.3’ünden daha az veya ±0.3 mm (±11.8 mil) hata, hangisi daha büyükse

Mesafe doğruluğu (kesim sırasında) (4) Kat edilen mesafenin ±%0.4’ünden daha az veya ±0.3 mm (±11.8 mil) hata, hangisi daha büyükse. Mesafe düzeltme yapıldığında ([KESİM MENÜSÜ] - [KALİBRASYON] için ayar yapıldığında): 
Kat edilen mesafenin %±0.2’sinden daha az veya ±0.1 mm (±3.9 mil) hata, hangisi daha büyükse.

Tekrarlanabilirlik (kesim sırasında) (4) (6) ± 0,1 mm (± 3,9 mil) veya daha az

Baskı ve kesim için hizalama doğruluğu (4) (7) ± 0,5 mm (± 19,7 mil) veya daha az
Medyayı tekrar yüklerken baskı ve kesim için hizalama 
doğruluğu (4) (8) Kat edilen mesafenin ±%0.5’inden daha az veya ±3 mm (±0.2 in.) hata, hangisi daha büyükse

Medya ısıtma sistemi (9) Baskı ısıtıcı sıcaklık ayarı: 30 ila 45°C (86 ila 112°F) Kurutucu sıcaklık ayarı: 30 ila 50°C (86 ila 122°F)
Bağlantı Ethernet (100BASE-TX/1,000BASE-T, otomatik açma kapama)
Güç tasarrufu fonksiyonu Otomatik uyku özelliği

Güç gereksinimleri AC 100 ila 120 V ±%10, 8.0 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240 V ±%10, 4.1 A, 50/60 Hz

AC 100 ila 120 V ±%10, 5.4 A, 
50/60 Hz veya 

AC 220 ila 240 V ±%10, 2.7 A, 
50/60 Hz

Güç tüketimi
Çalışma sırasında Yaklaşık 1090 W Yaklaşık 710 W
Uyku modu Yaklaşık 40 W

Akustik gürültü 
seviyesi

Çalışma sırasında 63 dB (A) veya daha azı
Bekleme sırasında 53 dB (A) veya daha azı

Boyutlar (stant ile) 2945 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm 2685 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm 2945 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm 2685 (G) × 730 (D) × 1310 (Y) mm 2070 (G) × 730 (D) × 1310 (7) mm
Ağırlık (stant ile) 204 kg 188 kg 197 kg 180 kg 147 kg

Ortam
Açık Sıcaklık: 20 ila 32°C  (68 ila 90°F), nem: %35 ila 80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Kapalı Sıcaklık: 20 ila 32°C  (68 ila 90°F), nem: %35 ila 80 bağıl nem (yoğuşmasız)

Dahili ögeler VersaWorks 6 RIP Yazılımı, özel stantlar, güç kablosu, medya tutucuları, yedek bıçak, kullanım kılavuzu vb.
Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
1 Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 in.) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 in.) medya rulolarını kullanmak için isteğe bağlı medya flanşları gereklidir. 2 Baskının uzunluğu program 
sınırlamalarına tabidir. 3 500 gf, maksimum anlık bıçak gücüdür. Bıçak gücü, medya kalınlığı gibi ayrıntılara göre ayarlanmalıdır. 4 Medya türü: Roland DG Corporation tarafından belirtilen medya. Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50 bağıl nem. Rulo 
medya doğru şekilde yüklenmelidir. Medya genişliğinde kullanılabilecek tüm baskı tekerleri kullanıldığında uygulanabilir. Yan kenar boşlukları: Hem sol hem de sağ kenar boşlukları için 25 mm (1.0 in.) veya daha fazlası. Medyanın genişlemesi/
daralması hariç. Makinenin tüm düzeltme ve ayarlama fonksiyonlarının doğru bir şekilde kullanıldığı varsayılıyor. 5 Baskı mesafesi: 1 m (39.4 in. 6 [PREFEED] menü ögesi “ENABLE” olarak ayarlanmalıdır. Güvenli tekrarlama kesinlik aralığı. Genişliği 
610 mm’yi (24 in.) geçen ortamlar için: Uzunluk: 4000 mm (157,5 in.). 610 mm (24,0 in.) veya daha az genişliğe sahip ortamlar için: Uzunluk: 8000 mm (315 in.) 7 Medya besleme uzunluğunun 3,000 mm veya daha az olması şartıyla. Eğimli hareketin 
etkilerini ve medyanın genişlemesi ve daralmasını hariç tutar.  8 Data boyutu: 1625 mm model: Medya besleme yönünde 1,000 mm (39.4 in.), baskı kafası hareketi yönünde 1600 mm (63 in.). 1371 mm model: Medya besleme yönünde 1,000 
mm (39.4 in.), baskı kafası hareketi yönünde 1346 mm (53.0 in.). Laminasyon yok. Medya yüklüyken, 4 noktada otomatik kırpma imi algılama. Kesim sırasında [PREFEED] menü seçeneği “ENABLE” olarak ayarlanmalıdır. Medyanın genişlemesi/
daralması ve/veya medyanın yeniden yüklenmesi nedeniyle doğabilecek olası değişimler hariç tutulur. 9 Çalıştırıldıktan sonra sonra ısınma gerekir. Bu çalışma ortamına bağlı olarak 5 ila 20 dakika sürebilir. Ortam sıcaklığına ve ortam genişliğine 
bağlı olarak önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşılamayabilir.

Beyaz ile baskı sırasında ısıtıcı ve vantilatör kullanılması önerilir.
İç sayfalardan gelen notlar:
1 Aralık 2018 itibariyle Şirketten gönderilen 129.000’den fazla inkjet bas/kes cihazı. 2 MPI Range dijital medya üzerinde Avery Dennison™ US tarafından 
yapılan testler. Bu medyayı kullanırken, TR2 mürekkeple üretilen baskılar, rulolar veya görüntüler düzgün şekilde havalandırıldığında ve gevşek şekilde 
sarıldığında 6 saatlik bir süre sonunda lamine edilebilir. Daha fazla ayrıntı için: https://graphics.averydennison.com/en/home/services/warranty.html. 
Regional differences may occur. Please check with your local agent. 3 3M™ MCS™ Garantisi şu anda CMYKLcLmLk için geçerlidir. Garanti, Turuncu ve 
Beyaz mürekkebi hariç tutar. Turuncu mürekkep için garanti değerlendirme aşamasındadır. 8c yapılandırmasının kullanıcıları tam uygunluk için 7c’yi 
seçebilirler. Avery Dennison™ US ICS™ Performans Garantisi şu anda CMYKLcLmLk ve Beyaz için geçerlidir. Turuncu mürekkep şu anda dahil değildir. 8c 
yapılandırmasının kullanıcıları tam uygunluk için 7c’yi seçebilirler. SG2 sadece CMYK konfigürasyonunda mevcuttur.


