
Roland VersaUV LEJ-640F
RİJİT VE ESNEK MATERYALLER ÜZERİNE DÜZ BASKI İÇİN FLATBED BASKI MAKİNESİ.

Roland VersaUV LEJ-640F flatbed baski makinesi, özellikle 
teknoloji esnaflarının kullanımı için dizayn edilmiş yüksek 
performanslı bir plotterdır. Bu makine bizim markamızdan 
beklenen performans ve kalitenin yanı sıra, Roland’ın ve 
müşterilerinin tecrübelerinin bir neticesini de temsil etmektedir. 
Bu yeni flatbed UV makinesi, 4 farklı nokta büyüklüğü ve 
1440 dpi çözünürlük sunan, 6 adet çok hassas piezo-elektrik 
yazıcı kafası ile donatılmıştır. Plotterın yapısı sağlam, dayanıklı 
ve uzun ömürlüdür. Roland UV mürekkep ile donatılmıştır 
ve hem rijit hem esnek materyallerde kullanılabilir. Levha 
ve plaklara ilaveten, objeler üretmek için kullanabileceğiniz 

yüzeyler de bulundurmaktadır. LEJ-640F size, baskı işlemleriniz 
üzerinde topyekûn denetim sağlayan RIP Roland VersaWorks 
yazılımı ve şeffaf mürekkep üzerine levha baskısı ile çok sayıda 
özgün ve orijinal etki yaratmak için kullanabileceğiniz, bir 
doku kütüphanesi ile birlikte gelmektedir. 200, 250 ve 320 
cm uzunluklarda, baskı genişliği 10 cm’den 160 cm’ye kadar 
değişebilir. Baskı yüzeyi 200 kg ağırlığa ve 15 cm kalınlığa kadar 
olan objeleri destekler ve medya kalınlığını otomatik olarak 
tespit eden bir sensör içerir. Çalışma arayüzünü, materyalin 
vakum sistemi tarafından tutulduğu konumda, materyalin 
boyutlarına bağlı olarak, 7’ye kadar farklı alana bölebilirsiniz.

Genel Bakış

REKLAM MATERYALLERİ

ÖZEL TASARLANMIŞ SATIŞ NOKTALARI

REKLAM MATERYALLERİÖZEL UYGULAMALAR

PROTOTİPLER

EKRANLAR VE STANDLARBOYA EFEKTLERİ

Teknoloji Esnaflarımızın taleplerini karşılamak amacıyla, 
LEJ-640F rijit, esnek ve tabaka formundaki çok geniş bir 
yelpazedeki medyalar üzerine baskı alabilecek şekilde 
tasarlandı. Uyumlu rijit medyalar; poliüretan, polistren ve PVC 
plakaları, polipropilen plakaları, karton plakaları, alüminyum 
panelleri, kıvrımlı ve akrilik substratları içerir. 

Ayrıca tasarımlarınızı PET, polietilen, polikarbonat propilen ve 
yapışkan PVC materyallerden tabakaların üzerine basabilirsiniz. 
Çok yönlülüğü sayesinde, LEJ-640F özel uygulamalardan satış 
noktaları, standlar ve paketlemeye kadar geniş bir yelpazedeki 
grafik uygulamalar için uygundur.

Uygulamalar 
ve Medya

• Rijit ve esnek materyal üzerine baskı alabilme.
• Baskı genişliği: 160 cm.
• 200 kg ağırlığa ve 15 cm kalınlığa kadar objeleri 

destekleyebilen baskı yüzeyi.
• 200, 250 ve 320 cm lik 3 formatta çalışma alanı.
• Çözünürlük: 1440 dpi.

• Roland UV CMYK + WH + GL mürekkepler.
• RIP Roland VersaWorks.
• Otomatik medya kalınlık sensörü.
• Çok yüksek hassasiyetli 6 piezo-elektrik yazıcı kafası.
• Düşük tüketimli soğuk UV lambası.
• Bölünebilir vakum çalışma yüzeyi.

Temel 
Özellikler



VersaUV LEF-640F size baskı  
işlemlerinizde topyekûn denetim 
sağlayan RIP Roland VersaWorks yazılımı 
ile birlikte gelmektedir. Versaworks video 
arayüzünün sezgileri çok yüksektir, 
bu sayede tasarımlarınızı neredeyse 
yazılımı daha önce kullanmışsınız gibi 
basabilirsiniz. Roland, VersaWorks’ü 
sizin cihazınızdan en iyi sonucu 
almanız için tasarladı ve geliştirdi. 
VersaWorks size mükemmel stabiliteyi 
ve büyük ölçekli işleme kapasitesini 
sağlayabilmek için Postscript Level 3™ 
CPSI 3018 grafik motorunu kullanır ve 
16-bit tarama özelliği sayesinde, tonların 
ve detayların kalitesi mükemmeldir. 

VersaWorks çok farklı veriyi işleyebilir 
yani, bir veritabanından direkt olarak 
çağrılabilen farklı bir fotoğraf veya 
metnin her biriyle, bir grafik serisi 
yaratabilirsiniz. VersaWorks ayrıca size, 
çeşitli sayfa düzenlerini ve CMYK’nın 
farklı kombinasyonlarını yönetme, beyaz 
ve şeffaf mürekkebi ve sonrasında da 
uygulanan tabakaların derinliğini izleme 
olanağı sağlar. VersaWorks ayrıca baskı 
işinin tam maliyetini belirleyebilmeniz 
için, yazdırılan her bir dosya için 
gerekli mürekkep miktarını ve baskı 
sırasını olabildiğince etkin bir şekilde 
yönetebilmeniz için her bir dosya için 
gerekli baskı süresini önceden hesaplar.

RIP Roland 
VersaWorks 
Yazılımı

LEJ-640F her bir renk (CMYK, beyaz 
ve şeffaf ) için bir kafa olmak üzere 6 
yazıcı kafası kullanır. Her bir renk özel bir 
kartuşta bulunur. 
Yazıcı kafaları sağlam ve güvenilirdir ve 
her defasında mükemmel damlacığı 

garantilemek için piezo-elektrik 
teknolojisini kullanır.

Yazıcı Kafaları

Bu yeni flatbed baski makinesi, 
Roland CMYK, beyaz ve şeffaf ECO-
UV mürekkepleri ile donatılmıştır 
ve hem parlak hem de mat boya ile 
baskı yapabilir. LEJ-640F ayrıca orijinal 
boyutunun %220’sine kadar uzayabilen 
elastik ECO-UVS mürekkepleri ile 
donatılabilir ve beyaz mürekkebin 
mükemmel kapsamı sayesinde, şeffaf 

veya metalik subsratlar üzerine baskı 
yaparken size hiç sorun çıkarmayacaktır. 
Bu cihaz ayrıca, beyaz mürekkebin 
içindeki ağır pigmentleri çökelme 
oluşumuna karşı korumak, mükemmel 
viskoziteyi garanti altına almak ve 
maliyetleri minimum seviyede tutmayı 
sağlamak için tasarlanmış, özel bir 
resirkülasyon sistemi sunmaktadır.

Mürekkepler

HammerADV

ECO-UV: CMYKGLWH tasarımınızın 
beyaz ve CMYK renk mürekkeplerin 
yanında şeffaf mürekkebe de ihtiyaç 
duyduğunda.
ECO-UV: CMYKGLGL baskılarınız 
üzerinde hızlı bir kabartma efekti 
yaratmak için.

ECO-UV: CMYKWHWH yüksek seviyede 
beyaz kaplama için.
ECO-UVS: CMYKWHWH 220% ye varan 
elastik mürekkep kombinasyonu.

Olası 
Kombinasyonlar

CMYKGLGL

CMYKGLWH

CMYKWHWH

CMYKWHWH

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

* Emme yüzeyinin işlevsel boyutu.

Teknik Özellikler

Baskı metodu 6 kafa piezo, UV LED

Uygun materyaller

Genişlik Genişlik 1625mm, Uzunluk 2100 (genişletilebilir)

Kalınlık 150 mm’ye kadar

Ağırlık Maksimum 200 Kg

Baskı alanı* Genişlik 1615 mm, Uzunluk 2100 mm

Mürekkep Kartuşu
Tip ECO-UV/ECO-UVS 220cc, ECO-UV 440cc 

Renkler Cyan, Magenta, Yellow, Black. Beyaz ve Transparan (sadece ECO-UV )

Baskı çözünürlüğü Maksimum 1440 dpi

Boyut 3184 (G) x 3283 (Y) mm

Baskı yüzeyinin yüksekliği 895 mm

Ağırlık 1000 Kg


