
YARATICI FIRSATLARIN KAZANÇLI DÜNYASI İÇİN LAZER GRAVÜRÜNÜZÜ VERSAUV LEF2 
FLATBED YAZICI İLE BİRLEŞTİRİN  
VersaUV LEF2 serisi UV-LED yazıcılar ile, 100 mm kalınlığa kadar olan nesnelerin ve medyaların üzerinde parlak ve 
mat sonuçların yanı sıra, foto-gerçekçi renk, doku ve simüle 3D kabartma baskıları yapabilirsiniz. LV lazer gravür ile 
birleştirildiğinde, talep üzerine birinci sınıf özel ürünler oluşturmak için güçlü ve entegre bir çözüme sahip olursunuz. 
Kurulum sürelerini azaltmak ve doğru baskı sonuçları sağlamak için LEF’inizde yazdırmak istediğiniz ögeler için hızlı ve 
kolay bir şekilde kalibreler üretebilirsiniz.

LV-290 / LV-180 ILE VERSAUV LEF YAZICINIZI BİRLEŞTİRMENİZ 
İÇİN 3 NEDEN

1 DEĞER KATIN
Kesim ve kazıma efektleri 
ekleyerek mevcut UV baskısı ürün 
portföyünüze yeni bir yaklaşım 
getirin. Heyecan verici ve kârlı yeni 
pazarlara giriş yapın.

LEF2-200 / LV-180 LEF2-300 / LV-290

PROMOSYON ÜRÜNLERİ TABELALAR VE GÖRSELLERKUPALAR VE PLAKETLER KIRTASİYE MALZEMELERİ

İKİ TEKNOLOJİ,
SONSUZ OLASILIK

3 TEK DURAKLI ÇÖZÜMÜN TADINI 
ÇIKARIN
Hem UV-LED yazıcınızın hem de 
lazer gravürün tek ve güvenilir bir 
sağlayıcı tarafından desteklendiğini 
bilmenin rahatlığından yararlanın. 
Roland DG, size yardımcı olmak için 
endüstri lideri servisini ve desteğini 
sunar.

2 DAHA VERİMLİ ÇALIŞIN
Üretimin kontrolünü elinize alın. LV-
180/LV-290 lazer gravür makineleri 
ile üretimi şirket içinde yapın, geri 
dönüş sürelerini hızlandırarak 
maliyetleri düşürün.

Önceden kesilmiş 550 x 360 
mm’ye kadar olan malzemeyi 
LEF2 yatağına yerleştirin.
Kafa yüksekliğini ayarlayın. 
LED hizalama sistemi doğru 
kayıt sağlar.

LEF2 doğrudan yüzeye baskı 
yapar. Gerektiğinde beyaz 
ve glos mürekkep efektlerini 
kullanır. Hassas kesim 
hizalaması için kayıt işaretleri 
dahildir. 

İşaret noktaları manuel 
olarak ayarlanır. LV gravür, 
kayıt noktalarını algılar ve 
karmaşık şeklin etrafını 
doğru şekilde keser.

Ek Windows Sürücüsü 
ile direkt tasarım 
yazılımından metinleri ve 
dekorasyonları ekleyin.

Kesilen malzemeleri 
uzaklaştırın.

İKİ TEKNOLOJİ, BİR ENTEGRE İŞ AKIŞI
LV serisi gravürü, mevcut baskı üretim iş akışınıza entegre etmek oldukça kolaydır.



Roland DG teknik özelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktı değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik 
bakım gerekli olabilir. Ayrıntılar için lütfen Roland DG bayinize başvurun. Açıkça belirtilenler dışında hiçbir garanti verilmez. Roland DG, öngörülebilir olsun ya da olmasın, bu tür ürünlerdeki kusurların neden olabileceği 
herhangi bir olası veya sonuçta ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. PANTONE®, Pantone LLC’nin mülküdür. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması 
veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlüdür ve ihlallerden sorumludur. Roland DG Corporation, MMP teknolojisini TPL Grubu’ndan lisanslamıştır.

Özellikler
Model LV-290 LV-180

Çalışma alanı

SmartVISION Pro CCD ile:
550 x 440 mm (21,7 x 17,3 in.)

SmartVISION Pro CCD olmadan:
640 x 460 mm (25,2 x 18,1 in.) 740 x 460 mm’ye (29,1 x 18,1 in.) kadar uzatılabilir

458 x 305 mm (18 x 12 in.)

Maksimum parça boyutu 762 (g) x 482.6 (d) x 165 (y) mm (30 x 19 x 6.5 inç) 505 (g) x 310 (d) x 68 (y) mm (19.9 x 12.2 x 2.7 in.)
Tabla boyutu 790 x 530 mm (31.1 x 20.9 in.) 520 x 375 mm (20.4 x 14.7 in.)
Boyutlar 1125 (g) x 720 (d) x 1005 (y) mm (44.3 x 28.3 x 39.6 in.) 740 (g) x 780 (d) x 410 (y) mm (29.1 x 30.7 x 16.1 in.)
Lazer kaynağı 40W 10.6µm kapalı CO₂ lazer 30W 10.6µm kapalı CO₂ lazer
Soğutma Hava soğutmalı. Çalışma ortamı sıcaklığı 15°-30°C (60°- 86°F) (-)
Sürücü Kapalı devre DC Servo kontrolü
Maksimum motor hızı 60 IPS 40 IPS
Verimlilik 1584 cm²/s (245.5 in.²/s) 1137 cm²/s (176.3 in.²/s)
SmartACT ile Verimlilik 1828.8 cm²/s (283.5 in.²/s) (-)
Hız kontrolü 60IPS’nin % 0.1-100’ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı 60IPS’nin % 0.1-100’ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı)
Güç kontrolü 60IPS’nin % 0.1-100’ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı) 60IPS’nin % 0.1-100’ü arasında ayarlanabilir (iş başına 16 renge bağlı hız ayarı)
Mesafe doğruluğu 0.254mm veya hareketin % 0.1’i, hangisi daha büyükse (-)
Z Ekseni hareketi Otomatik
Odak lens Standart 2.0”, isteğe bağlı 1.5”, 2.5” ve 4.0” mevcut Standart 2.0”, isteğe bağlı 1.5” mevcut
Çözünürlük (dpi) 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 mevcut
Bilgisayar arayüzü Tam hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 10 Base-T Ethernet
Ara bellek Standart 32MB
Uyumlu işletim sistemleri Windows 7, 8.1, 10
Ekran paneli Geçerli dosya adını, toplam çalışma süresini, lazer gücünü, gravür hızını, ara belleğe yüklenen dosyaları, kurulum ve tanılama menülerini gösteren 4 satırlı LCD panel

Güvenlik
EN60825 ile Uyumlu 1. Sınıf Lazer Ürünü

CDRH ile Uyumlu 2. Sınıf Lazer Ürünü
2006/42/EC Makine Direktifi Uygunluğu

Çalışma voltajı 100-240VAC, 50-60Hz Otomatik Değiştirme, maks. 15A 100-240VAC, 50-60Hz Otomatik Değiştirme, maks. 12A
Duman tahliye sistemi Harici boşaltım sistemi gereklidir, makinenin arkasında bir 4” bağlantısı bulunur
Listelenen teknik özellikler, tasarımlar ve boyutlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.  
Uyarı: Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması, tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. 

Seçenekler
Model Açıklama

Yedek Lensler

FL15 1.5 in. Odak lensi
FL20 2.0 in. Odak lensi
FL25 2.5 in. Odak lensi
FL40 4.0 in. Odak lensi

Yedek Tabla
HT180 LV-180 için petek tabla
GT290 LV-290 için alüminyum ızgara kesim tablası

Buharlaşan bileşenler, bu ürünle baskı sırasında ve sonrasında gözleri, burnu ve/veya boğazı hafifçe tahriş edebilir. Sürekli kapalı bir alanda baskı yapılıyorsa uçucu bileşimlerin yoğunluğu birikir ve gözleri, burnu ve/veya boğazı 
tahriş eder. Roland DG, bir havalandırma sistemi kurmanızı ve bu ürünü iyi havalandırılan bir odada kullanmanızı şiddetle tavsiye eder. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel distribütörünüze veya bayinize başvurun.

TEZGAH ÜSTÜ UV FLATBED YAZICI ILE BASKI İŞINIZI GENIŞLETIN
VersaUV LEF/LEF2 serisi UV-LED yazıcılar ile, 100 mm kalınlığa kadar olan nesneler ve medya 
üzerinde parlak ve mat sonuçların yanı sıra olağanüstü foto-gerçekçi renkler, dokular ve simüle 3D 
kabartma basabilirsiniz. Özel hediyelik eşya, kişiselleştirilmiş ödüller veya çekici grafiklere sahip 
akrilik ekranlar gibi üstün değerli ürünler oluşturmak için LV lazer gravür cihazınızı VersaUV LEF/LEF2 
yazıcıyla birleştirin.

YETKİLİ BAYİ: Seçili görseller:

www.rolanddg.com.tr

QR kodunu akıllı 
telefonunuzdan 
taratın ve ürünü 
çalışırken izleyin.


