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Tip

O�set

Çalışma sırasında

Uyku modunda             

Cihaz açık iken 

Cihaz kapalı iken 

TrueVIS ink, 500cc kese

Bas&Kes genişliği *2 Maksimum 1346 mm Max. 736 mm

Maksimum 25 kg

Yazılım hassasiyeti (kesim boyunca)    

Arayüz

Enerji tasarrufu

Enerji gereksinimleri

Akustik 
ses seviyesi

Tekrarlanabilirlik hassasiyeti 
(kesim boyunca) *4*6

Medya yüklerken baskı ve kesim 
hizalama hassasiyeti*4*8

Malzeme ısıtıcısı
Kurutucu*9

Baskı ve Kesim 
hizalama hassasiyeti*4*7

0.025 mm/step

Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T)

Otomatik uyku özelliği

AC 100 ila 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz
veya 220 ila 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz 

AC 100 ila 120 V ±10%, 5.4 A, 50/60 Hz
veya 220 ila 240 V ±10%, 2.7 A, 50/60 Hz

Güç tüketimi       
Yaklaşık 1050 W

Yaklaşık 20 W

Yaklaşık 710 W

Çalışma sırasında

Uyku modunda             

65 dB (A) veya daha az

48 dB (A) veya daha az

Ağırlık (stand ile) 178 kg 147 kg

Kurulum 
ortamı        

Aksesuarlar

Normal 
Vinil Standart Hız

Yüksek Hız

Yüksek Kalite 

900 x 600 dpi

600 x 600 dpi

900 x 900 dpi

7,9 m2/saat

9,4 m2/saat

5,5 m2/saat

6,0 m2/saat

7,5 m2/saat

4,2 m2/saat

10p

7p

14p

Sıcaklık: 20 ile 32°C,
35 ila %80 bağıl nem (yoğunlașmayan)

  

Sıcaklık: 5 ile 40°C,
35 ila %80 bağıl nem (yoğunlașmayan)

Özel stantlar, Güç kablosu, medya tutucular, bıçağı ayırmak için yedek bıçak, 
Roland VersaWorks Dual RIP yazılımı, kullanım kılavuzu, vb. 

Boyutlar (stand ile) 2.685 (G) x 745 (D) x 1.310 (Y) mm 2.070 (G) x 745 (D) x 1.310 (Y) mm

Mürekkep

TrueVIS INK

TR-BK Siyah, 500 cc

Temizleme sıvısı TR-CL Temizleme sıvısı, 500 cc

Kesme bıçağı
ZEC-U5032 Genel vinil. (2 adet)

ZEC-U5025 Genel olarak vinilin yanı sıra yansıtmalı ve floresan vinil 
kesimleri içindir. (5 adet)

Bıçak tutucu
XD-CH2 Bıçak uzatma ayarlayıcısı ile bıçak tutucu, alüminyumdan yapılmış

XD-CH3 Bıçak uzatma ayarlayıcısı ile bıçak tutucu, resinden yapılmış

TR-YE Sarı, 500 cc

TR-MG Eflatun, 500 cc

TR-CY Camgöbeği, 500 cc

Opsiyonlar

RolandCare Garantisi

Otomatik toplama sistemi  

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

RAM 2 GB ya da fazlası tavsiye edilir

CPU Intel® CoreTM2 Duo, 2.0 GHz ya da daha hızlı işlemciler tavsiye edilir

Video kart ve monitör       1280 x 1024 ya da daha fazla çözünürlük tavsiye edilir

Boş sabit disk alanı        40 GB ya da fazlası tavsiye edilir

Sabit disk dosya sistemi    NTFS formatı

Optik Sürücü        DVD-ROM sürücü

Roland VersaWorks Dual Sistem İçin GerekenlerTeknik Özellikler

Baskı Hızları Model

Mürekkep
Renkler 4 renk (camgöbeği, macenta, sarı, siyah)

Baskı çözünürlüğü (nokta/inç) Maksimum 900 dpi

Kesme hızı   10mm/sn’ den 300 mm/sn’ ye kadar

Bıçak kuvveti*3 30 gf' den 500 gf' ye kadar

Rulo ağırlığı Maksimum 30 kg

İç rulo çapı*1 76,2 mm veya 50,8 mm

Dış rulo çapı  Maksimum 210 mm

Kalınlık Baskı için, kaplama dahil maksimum 1.0 mm
Kesim için, kaplama dahil maksimum 0.4 mm veya kaplama hariç 0.22 mm

Kesme bıçağı
Roland CAMM-1 serisi

0,000 ila 1500 mm

±0,1 mm veya daha az

±0,5 mm veya daha az

30 - 45°C
30 - 50°C

Kat edilen mesafenin ±0.5%’inden ya da ± 3 mm’den daha az hata, 
(hangisi daha büyük ise).

Ortam

 210 ila 1.371 mm 182 ila 762 mmGenişlik

Baskı teknolojisi

Ortam Baskı modu Çözünürlük Geçiş

SG-540

SG-540 SG-300

SG-300

Piezoelectric teknoloji

Mesafe hassasiyeti 
(baskı boyunca)*4*5

Mesafe hassasiyeti 
(kesim boyunca)*4

Kat edilen mesafenin ±0.3%  ünden ya da ±0.3 mm‘ den daha az hata 
(hangisi daha büyük ise)

Kat edilen mesafenin ±0.4%’ünden ya da ±0.3 mm’den daha az hata 
(hangisi daha büyük ise). Mesafe düzeltmesi yapıldığı zaman [KESİM MENÜSÜ]
- [KALİBRASYON] için ayarlar yapıldığı zaman):Kat edilen mesafenin ±0.2%’sinden 
ya da ±0.1 mm’den daha az hata (hangisi daha büyük ise).

TU2-54  [    SG-540 ]

TU2-30  [    SG-300 ]

*30kg’a kadar medya rulosu 

*Roland VersaWorks Dual WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) ile 64-bit Windows®  
üzerinde çalışan bir 32-bit uygulamadır.

SG-540 SG-300

Roland DG, önceden haber vermeksizin özelliklerde, malzeme ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Asıl çıktılarınız farklılık gösterebilir. 
En uygun çıktı kalitesi için önemli parçalara düzenli olarak bakım yapılması gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen Roland DG satıcınıza ulaşın. Açıkça belirtilenler dışında bir garanti veya güvence verilmemektedir. 
Roland DG, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki hatalardan dolayı oluşabilecek arıza veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®'nin mülkiyeti Pantone LLC.'ye aittir. 
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkı bulunan ürünlerin üretilmesi veya kullanılması bölgesel, ulusal ve uluslararası kanunlara tabidir. 
Müşteriler ilgili tüm kanunları gözetmekle yükümlü ve bunların ihlalinden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group'tan almıştır.

www.rolanddg.com.tr

YETKİLİ SATICI:

SG bas-kes makinesiyle endüstrideki en 
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip 
olmanın konforunu yaşayın.

SG serisi bas-kes makinesi

ŞİRKETİNİZİN GELECEĞİ 
BURADA BAŞLIYOR



4 Renk: CMYK

KALİTE ÇOK YÖNLÜLÜK

ÜRETKENLİK 

KOLAY KULLANIM

DEĞER 

* Baskı makinesi paketine tablet/akıllı telefon dahil değildir. Roland DG Mobil Panel için Bluetooth bağlantısı gerekir. ** Baskı moduna bağlı olarak, VersaCAMM SP-i serisinden %60’a kadar daha hızlıdır 

SG-540
(1371 mm genişlik)

SG-300
(762 mm genişlik)

bas-kes makinesi

İstediğiniz gibi basın, kesin, kazanın

Kolay kullanım sağlayan yardımcı teknoloji

Baş döndüren kalite ile müşterilerinizi mutlu edin 

TrueVIS SG serisi entegre bas-kes makineleriyle işinizde rakipsiz olun. 

SG-540 ve SG-300; tanıdığınız Roland DG kalitesini, güvenilirliğini

ve son teknoloji özelliklerini sıra dışı bir fiyata sunuyor.

Olağanüstü canlı renkleri ve gelişmiş bas-kes fonksiyonları ile heyecan verici yeni bir çağın 

başlangıcını temsil eden TrueVIS SG serisi, geniş formatlı baskı üretiminizi optimize etmek üzere 

kullanıcı dostu yeni özelliklerle donatılmıştır.

İster bu işe yeni başlıyor ister üretiminizi genişletmeyi hedefliyor olun, TrueVIS SG serisi ile 

olmak istediğiniz yere ulaşacaksınız. 

%60'a kadar daha hızlı** 

FlexFire baskı kafaları her geçiş için olağanüstü kaliteye sahip daha 
fazla baskı sunar. Entegre bas-kes teknolojisi sayesinde manuel 
müdahale gerekmeden aynı cihazda grafikleri otomatik olarak 
basabilir, yeniden konumlandırabilir ve kesebilirsiniz. 
SG'nin muhteşem 'temiz eller' mürekkep sistemi, tekrar kullanılabilen 
tutuculara düzgün ve kolay bir şekilde uyan 500 ml'lik mürekkep 
poşetleriyle kirliliğe ve atıklara son verir.

Kurulumu hızlı, kullanımı sezgiseldir; ilk günden gelir kazanmaya 
başlayabilirsiniz. SG, baskı yapmayı eskisinden daha kolay ve hızlı 
kılan yeni, akıllı özelliklere sahiptir. 

Roland DG Mobil Panel sayesinde SG'yi uzaktan kullanabilir; 
üretimi, temizleme özelliklerini ve deneme baskılarını doğruca 
akıllı telefon veya tabletinizden yönetebilirsiniz. 

SG'nin sahip olduğu güçlü VersaWorks Dual RIP yazılımı; saydamlık, 
katman ve başka özel efektler içeren karmaşık dosyaları işlemek 
için PDF ve PostScript motorlarından yararlanır. 
VersaWorks Dual aynı zamanda gruplama, döşeme, değişken veri 
baskısı, atla ve tekrarla, tahmini mürekkep hesaplayıcı gibi birçok 
özelliğe sahiptir.

Yeni kesim taşıyıcı ve bıçak tutucunun da dahil olduğu en gelişmiş entegre 
bas-kes teknolojimiz sayesinde, farklı malzemelerle daha çok uygulama 
üreterek neredeyse sınırsız sayıda gelir fırsatları yaratabilirsiniz. 

Tabelalar, afişler, çıkartmalar, kişiselleştirilmiş aksesuarlar, pencere, 
duvar ve araç grafikleri ve çok daha fazlası için muhteşem çıkartma 
ve özel kesimli grafikler. 

En yeni nesil FlexFire baskı kafaları ve TrueVIS INK kombinasyonu 
sayesinde etkileyici üretim hızlarında olağanüstü canlı baskılar,  
ileri derecede parlak yüzeyler ve tekdüze sade renkler elde edin. 

TrueVIS INK, bir ürünün okul ve hastane gibi ortamlarda kullanılabileceğini 
gösteren güvenlik faktörlerini kapsayan zorlu GREENGUARD Gold 
sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Kendini hızla amorti eden sağlam bir yatırım

Etkileyici bir fiyat/performans oranına sahip olan SG, yatırımınızın size 
geri dönüşü için gereken zamanı en aza indirir. 
Entegre bas-kes makinesi sayesinde ilave yer açmaya ya da özel 
elektrik bağlantılarına ve adaptasyonlara ihtiyaç kalmaz. 
Ayrıca, Roland cihazları her zaman değerini korumasıyla tanınmıştır 
ve mükemmel üretim kalitesi sayesinde SG'ye hem şimdi hem de 
gelecek yıllarda güvenebilirsiniz. 
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TU2-54  [    SG-540 ]
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*Roland VersaWorks Dual WoW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit) ile 64-bit Windows®  
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SG-540 SG-300

Roland DG, önceden haber vermeksizin özelliklerde, malzeme ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Asıl çıktılarınız farklılık gösterebilir. 
En uygun çıktı kalitesi için önemli parçalara düzenli olarak bakım yapılması gerekebilir. Ayrıntılar için lütfen Roland DG satıcınıza ulaşın. Açıkça belirtilenler dışında bir garanti veya güvence verilmemektedir. 
Roland DG, öngörülebilir olsun veya olmasın, bu tür ürünlerdeki hatalardan dolayı oluşabilecek arıza veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®'nin mülkiyeti Pantone LLC.'ye aittir. 
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkı bulunan ürünlerin üretilmesi veya kullanılması bölgesel, ulusal ve uluslararası kanunlara tabidir. 
Müşteriler ilgili tüm kanunları gözetmekle yükümlü ve bunların ihlalinden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group'tan almıştır.
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YETKİLİ SATICI:

SG bas-kes makinesiyle endüstrideki en 
kapsamlı garanti paketlerinden birine sahip 
olmanın konforunu yaşayın.

SG serisi bas-kes makinesi

ŞİRKETİNİZİN GELECEĞİ 
BURADA BAŞLIYOR

*1 Makinenin medya tutucuları 3 inçlik iç çapı olan bir kağıt tüpe (çekirdeğe) sahip medya ile özel olarak 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 2 inç medya kullanımı için isteğe bağlı medya flanjlar gereklidir.*2 Baskının ve 
kesminin uzunluğu, programın kısıtlamalarına tabidir. *3・500 gf  maksimum anlık bıçak gücüdür.・Bıçak gücü 
medya kalınlığı gibi detaylara göre ayarlanmalıdır.*4・Medya tipi: Roland DG tarafından belirlenen medya. 
・Sıcaklık: 25°C (77°F), nem oranı: 50 % ・Rulo medyanın düzgün yüklenmesi gereklidir. ・Medya genişliği 
boyunca kullanılabilecek tüm baskı tekerlerinin kullanılması durumunda uygundur. ・Kenar boşlukları: sağ 
ve sol boşlukların her ikisi içinde 25 mm (1.0 in.) ya da daha fazlası・ Ön boşluk: 35 mm (1.4 in.) ya da fazlası 
・Medyanın genişleme/daralması hariç・Baskı ısıtıcısı ya da kurutucusu kullanıldığı zaman garanti edilmez. 
・Makinenin tüm düzeltme ve ayarlama fonksiyonlarının düzgün kullanıldığı varsayılır.*5・Baskı işlemi: 1 m (39.4 
in.)*6・[PREFEED] menü ögesi “ENABLE (ÇALIŞTIR)”a ayarlanmalı. Önceden tanımlanmış tekrar hassasiyet 
aralığı. [54-inç model] • 610 mm’yi (24.0 in.) aşan genişlikteki medyalar için: Uzunluk 4,000 mm (157.5 in.) • 610 
mm (24.0 in.) ya da daha az genişlikteki medyalar için: Uzunluk 8,000 mm (315.0 in.) [30-inç model] Uzunluk 
4,000 mm  (118.2 in.)*7 Medya besleme uzunluğunun 3,000 mm (118.1 in.) ya da daha az olması şartıyla ・Eğimli 
hareketlerin ve medyanın genleşme – çekme etkilerini içermez.*8・ Veri boyutu: [54-inç model] medya 
besleme yönünde 1,000 mm (39.4 in.), taşıma hareketi yönünde 1,346 mm (53.0 in.). [30-inç model] medya 
besleme yönünde 1,000 mm (39.4 in.), 736 mm (29 in.) taşıma hareketi yönünde. ・Laminasyon olmaz. ・Medya 
yeniden yüklendiğinde 4 noktada kesme imlerini otomatik algılama.  ・Kesim boyunca [PREFEED] menü öğesi 
“ENABLE (ÇALIŞTIR)”a ayarlanmalı. ・Yeniden medya yüklemesi ya da medya genişlemesi veya daralmasından 
kaynaklanan olası değişimler dahil değildir.*9・Cihazın çalıştırıldıktan sonra ısınması gereklidir. Isınma süresi 
çalışma ortamına bağlı olarak süre 5 ila 20 dk sürebilir.・Ortam sıcaklığına ve medya genişliğine bağlı olarak, 
ayarlanan sıcaklığa ulaşılamayabilir.


