
Roland VersaCAMM SP-300i/540i
GÖRSEL PAZARLAMA DÜNYASINDA EN YAYGIN OLARAK KULLANILAN BAS-KES CİHAZI.

VersaCAMM SP-300i ve SP-540i Roland’ın kaliteli dijital baskı 
sektörüne giriş seviyesinde cihazlarıdır.
Mevcut bu iki model, SP-300i ve SP-540i, sırasıyla 76.2 cm ve 
137.1 cm baskı alanı özelliği ve vinil medya baskı ve kesim 
işlerinde çok çeşitli fonksiyonlar sunar ve görsel pazarlama 
sektörüne girmek isteyenler için idealdir. Kullanımları kolaydır, 

işletme maliyetleri düşüktür ve çok yönlüdürler. Bu sayede
posterlerden etiketlere, afişlerden güzel sanatlara ve araç 
kaplamadan isteğe göre tasarlanan satış noktalarına kadar çok 
çeşitli grafik ürünü yaratabilirsiniz.
Ayrıca maksimum kalite ve gelişmiş üretkenlik sunarlar.

Genel Bakış 

ZEMİN GRAFİKLERİ

ETİKETLER

POSTERLERKIYAFETLER VE TİŞÖRTLER

YAKA KARTLARI

MAĞAZA VİTRİNLERİARAÇ KAPLAMALARI

VersaCAMM grafikleri kişiselleştirebilme yeteneği sayesinde, 
matbaacılık hizmetleri, grafik ajansları, fotokopi merkezleri, 
fotoğraf mağazaları, yazıcılar ve litograflar gibi satış amaçlı baskı  
yapan işletmelere daha kazançlı ürünler sunar. VersaCAMM bu 
tipteki hacim bazlı sektörler için uygun bir alternatiftir.
SP serisi, dış mekân grafikleri veya özel tasarlanmış satış 
noktaları gibi müşterileriniz için daha özel ve ısmarlama ürünler 
gibi alternatif ürünlere odaklanmanızı ve böylece işletme 
maliyetinizi fiyat yarışından uzakta tutmanızı sağlar. 
VersaCAMM plotterlarının bir diğer çekici özelliği ise, teslimat 
ve üretim sürelerini kısaltarak grafik projeleri yaratabilmek ve 

basabilmektir. Eğer siz kendi üretim ağınız için satın alıyorsanız, 
üretim hattınıza direkt olarak prototipler ve bunun yanı sıra 
tamamlanmış tasarımlar ekleyebilirsiniz. 
Çıkartmalar, bilgilendirme kartları, kaplanmış elementler ve 
foto-realistik kaliteli grafikler. İç mekân tasarımı, etkinlik ve 
lokaller için özel tasarımlar ve set tasarımları, filo tasarımları, 
mağaza tasarımları veya eğlence parkları için tema tasarımları 
yapan üretici işletmeler, gerçek zamanlı grafikler üretmekte, 
üretim sürelerini kısaltmakta SPI’nın çok yönlülüğünden 
faydalanacaktır.

Medya ve 
uygulamalar

• Çift format baskı ve kesim.
• 137.1 cm (SP-540i) ve 76.2 (SP-300i) baskı alanı.
• CMYK dört renk modeli.
• Türkçe RIP Roland VersaWorks yazılımı.

• Opsiyonel geri sarıcı.
• Rulo tutucu sistem.
• Medya ısıtma ve kurutma sistemi.
• Eco Label teknolojisi.

Temel 
Özellikler



VersaCAMM serisi, size baskı ve kesim
süreçleriniz üzerinde tam bir kontrol 
sağlayan Roland VersaWorks yazılımı 
ile birlikte sunulmaktadır. VersaWorks 
yazılımı, Postscript grafik motoru üzerine 
kurulmuştur ve bu RIP sistemi tarafından
çok kısa sürede mükemmel renk tonları 
olarak tanımlanabilir. 16-bit tarama özelliği 
sayesinde, tonlar ve detaylar mükemmeldir.
VersaWorks yazılımı farklı verileri işleyebilir, 
bunun anlamı; bir veritabanından otomatik 
olarak çağrılabilen her biri farklı fotoğraf 
veya metin ile grafikler yaratabilirsiniz 
demektir. VersaWorks ayrıca, VersaCAMM 
kullanılarak türetilebilecek tüm Roland 
renklerini kapsayan Roland Renk Sistemi

Kütüphanesini içerir. Müşteriniz istediği 
rengi seçtikten sonra, seçilen medya
üzerine kartelâyı basabilir ve bunu tam 
olarak gerektiği kadar çoğaltabilirsiniz.
İlaveten, VersaWorks metalik mürekkep 
kullanılarak üretilebilecek 512 farklı
olasılığa kadar mümkün olan tüm 
kombinasyonları kapsayan geniş bir
kütüphane özelliği sunar. VersaWorks aynı 
anda dörde kadar farklı Roland baskı
makinesini aynı bilgisayar üzerinden 
yönetebilir: baskı, baskı ve kesim, kesim.
Yazılım aynı bilgisayarda, prosedürlerinizi 
optimize etmenizi ve yönetim sürecinizi 
basitleştirmenizi sağlar. Ayrıca Pantone¨ 
renk kütüphanesini içerir.

RIP Roland 
VersaWorks 
Yazılımı

HammerADV

ECO-SOL MAX 3, Roland DG’nin ödüllü 
eco-solvent mürekkeplerinin yeni 
nesilidir. Eco-Sol Max 3 mürekkepleri, 
CMYK renklerinde mevcut olmasının 
yanında, ECO-SOL MAX 2’nin beyaz 
ve metalik mürekkepleriyle kombine 
edilerek de kullanılabilir (bu mürekkep 
renklerinin kullanılabildiği makinelerde). 
500cclik el temizliğini sağlayan 

kartuşlarda paketlenmiş olan ECO-
SOL MAX 3, çok yoğun baskı yapan 
işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla geliştirilmiştir. Daha az 
mürekkep gereksinimi olan işletmeler 
için ise 220cclik kartuşlar mevcuttur*

*500 cc kartuşlar; CMYK, 200cc kartuşlar ise 
CMYK renklerinde mevcuttur.

Piezo-elektrik kafalar ile donatılmış 
VersaCAMM serisi dijital baskı sektörünün 
klasikleridir. Yüksek teknoloji standartları 
için tasarlanmıştır ve çok güvenilir bir 
kontrol devresi, düzgün ve hatasız baskı 
noktalarını garanti ederek farklı boyut 
ve formattaki damlacık boyutlarını 
elektronik olarak kontrol edebilme 

olanağı sunar. VersaCAMM kafaları 360 
dpi ‘dan 1440 dpi’a kadar baskı
çözünürlüğü sunar, bu sayede fotoğrafik 
kalite ve tonlarla foto-realistik grafiklerin 
yanı sıra uzaktan görülebilen grafikler 
yaratabilirsiniz. SPi serisi, CMYK dört renk 
modeli için, iki adet kafa ile donatılmıştır.

ECO-SOL 
MAX3 
mürekkep

Piezo-elektrik 
baskı teknolojisi

Rulo tutucu sistem son derece 
güvenilirdir ve SP-540i’de 30 kg’a kadar, 
SP-300i’de 20 kg’a kadar olan ruloları 
desteklemek için tasarlanmıştır. 
Flanş rulosu, medyanın rulodan düzgün 
ve lineer bir şekilde sıyrılmasını sağlar. 

VersaCAMM ayrıca size, kullanılan 
medyanın türüne göre, medya beslemeyi
ayarlayabilmeniz için örnek desenler 
basma imkânı sağlar.

Rulo Tutucu 
Sistem

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

Teknik Özellikler SP-540i SP-300i

Baskı teknolojisi Piezoelectric püskürtmeli mürekkep / 2 kafa SPi serisi - 4 kafa VPi serisi

Baskı desteği

Genişlik 210 dan 1.371 mm’ye kadar 182 den 762 mm’ye kadar

Kalınlık Maksimum 1,0 mm astar ile, baskı için / Maksimum 0,4 mm astar ile ve 0,22 mm astarsız, kesim için

Dış rulo çapı Maksimum 180 mm

Rulo ağırlığı Maksimum 30 kg Maksimum 20 kg

Çekirdek çapı 50,8 mm yada 76.2 mm

Baskı/kesim alanı Maksimum 1,346 mm Maksimum 736 mm

Mürekkep kartuşu
Tip 220 cc’lik kartuş / 440 cc’lik kartuş

Renkler 4 renk (cyan,magenta, yellow ve black)

Baskı çözünürlüğü (dots per inch) Max 1.440 dpi

Yazılım çözünürlüğü (kesim boyunca) 0.025 mm/step

Tekrarlanabilirlik (kesim boyunca) 0.1 mm yada daha az

Ölçüler (stand ile) 2.310 (G) x 740 (D) x 1.125 (Y) mm 1.700 (G) x 740 (D) x 1.125 (Y) mm

Ağırlık (stand ile) 112 kg 89 kg


