
BASILABİLİR ASTAR İLE BİRLİKTE

DOĞRUDAN NESNEYE YÖNELİK UV-LED FLATBED BASKI MAKİNESİ



KAZANÇLI DİJİTAL KİŞİSELLEŞTİRME

ÜRETKENLİK
YÜKSEK HACİMLİ ÜRETİM TALEPLERİNİ KARŞILAMAK 
İÇİN TASARLANDI. VersaUV LEF-300’ün 770 mm 
genişliğinde, 330 mm uzunluğunda geniş bir baskı alanı 
kapasitesi vardır. Dört baskı kafası ve iki UV-LED lambası 
sayesinde doğrudan iki yönlü baskı yapabilir. Beyaz ve 
şeffaf renk (parlak) mürekkepler her biri daha hızlı baskı 
amacı ile iki kanaldan aktarılır. 
Üretim yerinde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
için LEF-300’de uyarı ışıkları ve otomatik kalıp değiştirme 
gibi dış cihazları destekleyen girdi/çıktı bağlantıları bulunur.

*CMYK+Gl+Wh mürekkep konfigürasyonunda

KOLAY KULLANIM
ROLAND VERSAWORKS DUAL RIP YAZILIMI, 
VersaWorks’ün ileri düzeyde geliştirilmiş ve kullanım 
kolaylığı sunan bütün özelliklerine sahiptir. Katmanlar ya 
da saydamlar kullanıldığında belgenin yeniden üretimi 
için PostScript ve PDF dosyalarına doğrudan destek 
verir. Special Colour Plate Generation (Özel Renk Plakası 
Yaratma) gibi yeni özellikler sayesinde süreç basitleştirilerek 
baskı çalışmasından beyaz ya da parlak veriler yaratılabilir. 
Maintained Clipped Position (Korunmuş Kesilmiş Pozisyon) 
özelliği özel efektlerin ve beyaz mürekkebin kullanımı 
sırasında doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bu 
fonksiyon, belirli malzemeler üzerinde parlaklık etkisinin 
kullanılmasını gerektiren ekstra süreçlerde faydalı olur. 

GÜVENLİ KULLANIM
VERSAUV LEF-300 KAPAK KULLANICILARI KORUR. 
LEF-300 kapağı, hareketli parçaları tamamen kapalı 
bölme içine alarak bunu sağlar. Tozun baskı alanına 
girmesini önler, UV-LED ışığının da içeride kalmasını 
sağlar. Yazıcı çalışırken kapağı açmaya gerek duyulmadan 
değiştirilebilmeleri için mürekkep kartuşları cihazın yanına 
yerleştirilmiştir. Bütün bunlar, yazıcının herhangi bir yoğun 
çalışan baskı firmasında veya endüstriyel ya da perakende 
satış mekanlarında kullanılabilmesini sağlamak içindir. 

f i k i r  f a b r i k a s i

LEF-300 baskı alanı
770mm (genişlik) x 330mm (uzunluk)



ÇOK YÖNLÜLÜK
ÇOK ÇEŞİTLİ YÜZEYE BASKI YAPIN. Vakum tablası 
sayesinde malzemelerin yerlerinden oynamamaları 
sağlanır ve LEF- 300 ile 100 mm yüksekliğe ve 8 kg’a 
kadar ağırlığa sahip materyaller üzerinde çalışılabilir. 
Böylece akrilik, ahşap, mukavva, plastik, kumaş, deri ve 
çevre dostu deri gibi birçok farklı malzeme üzerine baskı 
yapabilirsiniz. Kalem, cep telefonu kılıfı, müşteriye özel 
kurumsal ürün, tabela, kişiselleştirilmiş özel ödül, hediye, 
endüstriyel ürünler, ürün prototipleri ve daha birçok 
malzeme üzerine de doğrudan baskı yapılabilir. Aslında 
yapabileceklerinizin sınırı yoktur da diyebiliriz.

LEF-300’ün yeni yerleşik ECO-UV Astar mürekkep 
opsiyonu ile hızlı ve kolay şekilde cam, kristal ve plastik 
yüzeyler üzerine baskı yapabilirsiniz. CMYK, Beyaz ve 
Şeffaf** mürekkepleri bastırmadan önce direkt olarak 
VersaWorks Dual RIP’den astar mürekkep ile baskı 
yaparak ürünlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

YÜKSEK KALİTE
GELİŞTİRİLMİŞ ECO-UV MÜREKKEP ÜSTÜN 
SONUÇLAR ORTAYA KOYAR ve 220cc ve daha 
ekonomik olan 500cc’lik kartuşlarda olmak üzere 
iki farklı ebatta piyasaya sunulmuştur*. Esnek olacak 
şekilde tasarlanan mürekkep farklı malzemelerin 
karmaşık kenar ve kıvrımlarına uyum sağlar. Alt katman 
olan beyaz mürekkep açık ya da koyu renk malzemeler 
üzerine baskı yapılmasını sağlar. Birden fazla katman 
şeklinde uygulanan açık renk mürekkep simule 
edilmiş kabartma ve 3 boyutlu dokular yaratmak için 
uygulanabilir ve yazıcıyla birlikte gelen Roland Doku 
Sistemi Kütüphanesi’nde de 72 kullanıma hazır doku 
deseni vardır. 

2 MÜREKKEP KONFİGÜRASYONU MEVCUTTUR
<MÜREKKEP KONFİGÜRASYONUNU GÖSTEREN GRAFİK>
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**Mürekkep tutunma yüzeye ve baskı koşullarına bağlı olarak değişebilir. 
Üretim öncesinde mürekkep tutunmasını kontrol ediniz. *Beyaz mürekkep sadece 220cc’lik kartuşlarda mevcuttur.  

ROLAND DOKU SİSTEMİ KÜTÜPHANESİ



LEF-300'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-300'ün
alt kısmına yerleştirilir.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.com.tr

Opsiyonel Hava Filtreleme Sistemi

 RolandCare garantisi

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

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

Bellek

Ekran Kartı ve monitör

Boş sabit disk alanı

Sabit disk dosya sistemi

Optik sürücü

2 GB veya üstü önerilir

1.280 x 1.024 veya daha fazla çözünürlük önerilir

40 GB veya üstü önerilir

NTFS

DVD- ROM sürücü

Roland VersaWorks Dual Sistem Gereksinimleri

* Beyaz mürekkep sadece 500cc’lik kartuslarda 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.

ECO-UV
Mürekkep

EUV / EUV4

Astar mürekkep

220cc/
500cc

220cc

220cc

EUV-CY / EUV4-CY / EUV4-5CY

EUV-MG / EUV4-MG / EUV4-5MG  

EUV-YE / EUV4-YE / EUV4-5YE

EUV-BK / EUV4-BK / EUV4-5BK 

EUV-WH / EUV4-WH*

EUV-GL / EUV4-GL / EUV4-5GL

Camgöbeği

Macenta

Sarı

Siyah

Beyaz

Parlak

Model Açıklama

Temizleme sıvısı

Seçenekler

* Sicaklik: 23°C, Nem: 50%

Genişlik

Piezoelektrik püskürtmeli mürekkep

Maksimum 800 (G) × 360 (D) × 100 (Y) mm

Mak. 770 (G) × 330 (D) mm

6 renk  (camgöbeği, macenta, sarı, siyah, beyaz ve parlak) 
6 renk (camgöbeği, macenta, sarı, siyah, beyaz ve parlak) ve astar mürekkep

LED UV lamba x 2 

Mak. 1,440

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

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik anahtarlama)

Otomatik uyku özelliği

AC 100-240 V ± 10%, 2.1 A, 50/60 Hz

Yaklaşık 178 W

Yaklaşık 18 W

60 dB (A) veya daha az

49 dB (A) veya daha az

144 kg

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

Sıcaklık 5 ila 40°C,
20 ila 80% bagil nem (yoğunlașmayan)

Roland VersaWorks Dual RIP & PRINT MANAGEMENT SOFTWARE,
Güç kablosu, kullanım klavuzu,yastık tepsileri, 

Mak. 8 kgAğırlık

Renk

Çalışma sırasında

Uyku modu

Çalışma sırasında

Bekleme sırasında

1560 (G) × 955 (D) × 576 (Y) mm
[Renkeler ile: 1866 × 955 × 576 mm] Boyutlar

Çalışma
sırasında

Çalışmıyor

Baskı teknolojisi

Medya

Baskı alanı

ECO-UV (EUV, EUV4) 220cc
ECO-UV (EUV4) 500cc (Beyaz mürekkep sadece 220cc’lik kartuslarda mevcuttur)

Tip ve Kapasite 

Mürekkep kurutucu ünite

Baskı çözünürlüğü (dots per inch)

Mesafe hassasiyeti*

Bağlantı

ArayüzKat edilen mesafenin ±0.2% ünden ya da ±0.1 mm ‘ den daha az hata
(yüksek bir deger olarak)Tekrarlanabilirlik hassasiyeti*

Enerji koruma fonksiyonu

Güç gereksinimleri

Güç
tüketimi

Gürültü
seviyesi

Ağırlık

Kurulum
ortamı 

Aksesuarlar

Teknik Özellikler

Baskı hızları

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

CMYK  BEYAZ TRANSPARAN

Yüksek kalite:    1.39 m 2/h Yüksek kalite:    1.07 m Parlak vernik:       1.26 m 

 Standart:  2.26 m 2/h Standart:          2.26 m 
 

Mat vernik:          2.19 m 2/h

2/h

EUV-PR**

SL-CL

1 adet

1 adet

Versa UV LEF-300 ile birlikte endüstrideki en
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip
olmanın konforunu yaşayın.

Mürekkep
kartuşları 

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

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. DME012016. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin kisisel mallarıdır.

Roland VersaWorks Dual 32-bit bir uygulamadır ve bu nedenle Windows işletim sistemlerinin 64-bit sürümlerinde çalışırken WOW64
(Windows-On-Windows 64) ile çalışır.
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