
Roland VersaCAMM VSi
76 CM DEN 160 CM E KADAR  BAS-KES .

VersaCAMM VS-i bas-kes plotter serisi 3 farklı baskı alanı ile 3 
modelden oluşur: 64 inç (1625 mm) ile VS-640i, 54 inç (1371 
mm) ile VS-540i ve 30 inç (762 mm) ile VS-300i.
VS-i serisi ile Roland size eşsiz ve geniş bir yelpazedeki 
baskı malzemesi üzerinde istikrarlı bir şekilde yüksek 
kalitede sonuçlar ortaya koyan bir ürünün güvenilirliğini 
ve kullanışlılığını, teknolojik becerisi ile yılların getirdiği 
tecrübeyi bir araya getiren bir makine sunar. ECO-SOL MAX3 
mürekkepleri ile uyumlu olan VersaCAMM VS-i, önden takılan 

mürekkep kartuşu ve baskıdan sonra işleme aşaması boyunca 
“post-cut” düzeltme özelliği sunar.
Baskı işlemleriniz üzerinde topyekûn bir kontrol sağlayan RIP 
Roland VersaWorks™ yazılım paketinin yanı sıra, Pantone™ ve 
metalize renk kütüphaneleri ile birlikte sunulmaktadır. Türkçe 
olan bu yazılım ayrıca, baskı işlemleriniz için gereken mürekkep 
miktarını da hesaplama özelliği ile ön plana çıkar. 
VersaCAMM VS-i kullanıcının makinenin durumunu izlemesini 
sağlayan On-Support ileti sistemini içerir.

Genel Bakış 

İÇ MEKÂN GRAFİKLERİ

ÇIKARTMALAR 

MAĞAZA VİTRİNİ GRAFİKLERİÖZEL TASARLANMIŞ SATIŞ NOKTALARI

DIŞ MEKÂN GRAFİKLERİ

ARAÇ KAPLAMAETİKETLER

VersaCAMM VS-i’yi iç ve dış mekân afişleri, posterler, metalize 
efektli grafikler, çıkartma ve etiketler (ayrıca metalize olanlar),  
mağaza vitrin grafikleri, araç kaplama folyoları ve kanvas 
üzerine etkileyici baskılar yaratmada kullanabilirsiniz.
Digital baskı üreticilerinin piyasada farklı grafik uygulaması 

yaratmak için kullanılabilecekleri birbirinden farklı birçok 
malzemeleri bulunmaktadır. Bas kes makineleriyle yapılacak 
baskılar sonucunda da  farklı potansiyel pazarlarda yeni işler 
oluşturulabilir. 

Uygulamalar

VersaCAMM VS-i ile elde edeceğiniz ekstra özelliklerden biri de, 
yapışkanlı malzemeler  üzerine baskı işlemi boyunca baskı ve 
kesim yeteneğidir.
Gerçek anlamda bir bas-kes cihazı nedir? En basit tabirle, 
sadece tasarımlarınızı basabilmek değil, ayrıca folyo üzerine 
baskı yaparken, onları istediğiniz gibi mükemmel bir şekilde 

kesebileceğiniz büyük format bir makinedir. Üç farklı makineye 
bir arada sahip olmak gibi: geniş bir yelpazedeki üreticiden, 
piyasada mevcut, sayısız malzeme üzerine baskı alma imkanı 
sağlayan bir baskı makinesi, renkli folyo kullanarak yazı 
tasarlamak için bir kesici, akla gelen tüm format ve renkte  
grafikler için bas-kes cihazı.

Bas-Kes Sistemi



RIP Roland VersaWorks yazılımı size 
baskı ve kesim işlemlerinizde tamamen 
denetim sağlar. Bu yazılım
Türkçedir, kolay kullanılabilen bir arayüz 
sunar ve güncellemeler ücretsizdir. 
VersaWorks yazılımı farklı verileri 
işleyebilir, bu sayede özel grafikler 
yaratabilirsiniz ve 3 kütüphane icerir: 
Müşterinizin sectiği renkleri CMYK 
formatına dönüştürmenizi sağlayan 

Pantone TM; çoğaltılabilir renkleri iceren 
Roland Color Sistem Kütüphanesi; 512 ye 
kadar kombinasyonu içeren bir metalik 
mürekkep kütüphanesi. 
VersaWorks ayrıca baskı işi için gerekli 
mürekkep miktarını ve bu sayede 
maliyeti hesaplar, ayrıca merkezi modda 
aynı bilgisayardan 4 e kadar Roland baskı 
makinesini kullanabilir.

RIP Roland 
VersaWorks 
Yazılımı

Önden takılabilen kartuş sistemi kullanıcı 
için mürekkep kartuşlarını değiştirmeyi 
kolaylaştırır ve makinenin genel boyutlarını 
küçültür. Medyanın baskıya maruz kaldığı 
kompleks baskı işlemlerini yaparken, baskı 
ve kesim arasındaki hizalamayı işleme 
aşaması boyunca “işlem yapılırken”
müdahale ederek düzenleyebilirsiniz. Son 
nesil altın tabakalı yazıcı kafaları, 7 farklı 

damlacık büyüklüğü sunar ve elinizdeki iş 
için en uygun boyutu belirlemenizi garanti 
eder. Ayrıca VersaCAMM VS-i’ yı Ethernet
ağına bağlayabilirsiniz, bu sayede kablo 
boyu veya bilgisayarın pozisyonuna bağlı 
kalmadan dilediğiniz yerde kurabilirsiniz. 
Opsiyonel olarak, medya rulolarını otomatik 
olarak geri sarmak için kullanılan, TUC-2
geri sarma birimi ile desteklenebilir.

İşletim 
Özellikleri

HammerADV

Mürekkep 
Kombinasyonları

• CMYK, light cyan, light magenta, beyaz ve 
metalik gümüş (CMYKLcLmWh+Mt);

• CMYK, light cyan, light magenta , light black 
(CMYKLcLmLk);

• Çift dört renk CMYK (CMYK+CMYK).

5 farklı mürekkep kombinasyonu 
seçebilirsiniz:
• CMYK, light cyan, light magenta, light black 

ve beyaz (CMYKLcLmLk+Wh);
• CMYK, light cyan, light magenta, light black 

ve metalik gümüş (CMYKLcLmLk+Mt);

8 colors: CMYKLcLm + Light Black
(Lk) + White (Wh)

8 colors: CMYKLcLm + White (Wh)
+ Metallic Silver (Mt)

8 colors: CMYKLcLm + Light Black
(Lk) + Metallic Silver (Mt)

7 colors: CMYKLcLm + Light Black
* Temizleme kartuşu takılı olmak     
  zorundadır.

4 colors: Dual CMYK

Teknik Özellikler VS-640i VS-540i VS-300i

Baskı Teknolojisi Piezoelectric püskürtmeli mürekkep

Baskı desteği

Genişlik 210 dan 1.625 mm ye kadar 210 dan 1.371 mm ye kadar 210 dan 762 mm ye kadar

Kalınlık Maksimum 1.0 mm destek ile, baskı için / Maksimum 0,4 mm destek ile ve 0,22 desteksiz, kesim için

Dış rulo çapı Maksimum 210 mm

Rulo ağırlığı Maksimum 40 kg Maksimum 30 kg Maksimum 25 kg

İç rulo çapı 76.2 mm yada 50.8 mm

Bas&Kes alanı Maksimum 1.600 mm Maksimum 1.346 mm Maksimum 736 mm

Mürekkep kartuşu

Tip
Kartuş 440cc (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta ve light black)

Kartuş 220cc (metalik gümüş ve beyaz)

Renkler

4 renk (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
7 renk ( Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light cyan , Light magenta ve Light black)

8 renk ( Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light magenta, Light black ve Beyaz)
8 renk ( Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light cyan, Light magenta, Light black ve Metalik gümüş)

8 renk (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light cyan, Light magenta, beyaz ve gümüş metalik)

Baskı çözünürlüğü (dots per inch) Maksimum 1.440 dpi

Ölçüler (stand ile) 2.575 (G) x 795 (D) x 1.270 (Y) mm 2.315 (G) x 795 (D) x 1.270 (Y) mm 1.700 (G) x 795 (D) x 1.270 (Y) mm

Ağırlık (stand ile) 140 kg 130 kg 100 kg

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

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*. 

*500cc kartuşlar; CMYK, Lc, Lm ve Lk, 200cc 
kartuşlar ise CMYK renklerinde mevcuttur.

ECO-SOL MAX3 
mürekkep


