
Roland SOLJET PRO4 XF-640
MAKSİMUM HIZDA BASKI MAKİNESİ.

Hız ve kalite. Bunlar PRO4 XF-640’ın temel özellikleridir. 
XF-640, 160 cm baskı genişliği ile kullanıcı tarafından yapılacak 
ayarlamalara göre, 4 m²/sa ‘dan 102 m² /sa’a kadar hızlarda 
baskı yapabilir. XF-640, yeni mürekkepler Roland ECO-SOL 
MAX2’ nin CMYK renkleri ile donanımlıdır. 
XF-640, altın kaplı 2 kafa ile donatılmıştır ve damla boyutunun 
7 farklı seviyesini kullanma kabiliyetine sahiptir. 

XF’te birçok teknolojik çözüm uygulanmıştır. 
Yüksek hızların desteklenmesi için yeni jenerasyon servo 
motorlar, yüksek dirençli hidrolik sistemler ve otomatik bir 
temizleme sistemi. 
XF-640 ayrıca, özel bir rulo toplama sistemi, bir ısıtma ve 
kurutma sistemi, Roland VersaWorks RIP yazılımı, garanti paketi 
ve özel bir teknik eğitim ile donatılmıştır.

Genel Bakış

Yüksek verimliliği, kullanım kolaylığı ve son derece mükemmel 
baskı kalitesi ile, XF- 640 sayesinde afişler, posterler, işaret 
levhaları, araç dekorasyonları, arkadan aydınlatmalı ekranlar, 
zemin grafikleri, vitrin ve dekoratif kaplamalar gibi iç ve dış 

mekan grafik uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. 
Vinil, afiş, one-way, kağıt, film, dekorasyon materyalleri, fotoğraf 
kağıtları ve sanatsal kağıtlar üzerine baskı yapabilirsiniz.

Uygulamalar

• 8 renge kadar mürekkep püskürtmeli baskı.
• 160 cm genişliğe ve 1440 dpi çözünürlüğe kadar baskı.
• 4 m/sa’dan 102 m/sa’a kadar seçilebilen baskı hızı.
• Zengin renklerden oluşan çevre dostu Roland ECO-SOL MAX2 

mürekkepleri.
• Yüksek hassasiyetli ve anti-kir özellikli altın kaplamalı çift kafa
• 7 seviye damla boyutu.

• Özel rulo toplama sistemi ve otomatik temizleme sistemi.
• 50Kg’a kadar desteklenen rulolar.
• Mükemmel materyal beslemesi için 16 pinch roller.
• Entegre kurutma sistemi.
• Baskı yönetimi ve grafik kişiselleştirmesi için Roland 

VersaWorks RIP yazılımı.

Temel 
özellikler

DIŞ MEKAN REKLAMLARI  

POSTERLER VE AFİŞLER 

STANDLAR VİTRİN GRAFİKLERİ 

ETİKETLER

SATIŞ NOKTALARI ARAÇ GRAFİKLERİ



Roland VersaWorks Roland tarafından, 
Roland ürünlerinin özelliklerini geliştirmek
için tasarlanmıştır ve size akıcı, sezgisel bir 
yöntemle çalışma imkanı sunar.
Kullanıcıya baskı, renk düzeltme ve baskı 
alanına göre grafiğin pozisyonu üzerinde
kontrol olanağı sağlar. 
Yazılım Türkçedir, güncellemeleri kendisi 
ücretsiz olarak yapar ve en cok kullanılan 
baskı materyal markaları için, Roland 
tarafından güncellenen ve download 
edilebilen ICC profil kütüphanesini içerir. 
Kullanıcı, kullanımda olan materyal ile
türetilebilen renk kütüphanesini basabilir 
(Roland Color System Kütüphanesi) ve 

bunu kendine özel bir renk kütüphanesi 
(Pantone gibi) olarak atayabilir. Müşteri, 
kullanıcının türeteceği kütüphaneden tam 
olarak istediği rengi seçebilir. 
VersaWorks kullanımda olan dosyaya 
göre mürekkep kullanımını ve baskı işinin 
yaklaşık maliyetini hesaplar. Ayrıca çeşitli 
verilerin yönetimi de mevcuttur. Aynı 
grafik üzerinde bir fotoğraf veya ismi, onları 
birer birer kopyalamadan otomatik olarak 
değiştirebilirsiniz.
VersaWorks, son sürüm Adobe CPSI 
motorunu kullanır ve TIFF, JPEG, EPS,
PostScript ve PDF gibi çok yaygın kullanılan 
grafik formatlarını destekler.

RIP yazılım 
Roland 
VersaWorks

XF, damlacık sapmasını önlemek ve 
medyadan ya da çevreden gelen toz ve
kir partiküllerini atmak için altın bir film ile 
kaplanmış, “Altın-kaplı” iki tane baskı kafası
ile donatılmıştır. Baskı enjektörlerinin 
kanalları, baskıdan once doğru damla 
şekli için kalibre edilmiştir. Kafalar istenen 
baskının tipine bağlı olarak, 7 boyuta 
kadar damlayı yönetebilirler. Kafaların 
dispozisyonu “çapraz” biçimdedir. Bu sayede 
baskı yolu genişler ve bu durum verimlilik 

yararınadır. Her kafanın renk kanalları 
ikizlenmiş biçimdedir, bu sayede
sağdan sola ve soldan sağa baskı yapılırken 
geçiş, mükemmel renk eşleşmesini sağlayan
4 renk konfigürasyonu ile her zaman aynı 
sekansta gerçekleştirilir.
Kafalar tarafından tatbik edilen teknoloji, 
püskürtme sırasında mürekkepte ortaya
çıkan herhangi bir termal stres içermeyen 
piezoelektrik-tip’dir. Roland kafaların
maksimum çözünürlüğü 1440 dpi’dır.

Baskı kafaları

XF-640, doğru sonuç alabileceğiniz ve 
uzun süre dayanabilen renkler için, en 
son nesil pigmentler sunan ECO-SOL 
MAX2 mürekkeplerini kullanır. 
Temel CMYK renklerinin formülü, yüksek 
etkili sonuçlar ve tüm baskı işi türleri 

için profesyonel, detaylı sunumlar için 
zenginleştirilmiştir. 
ECO-SOL MAX2 çevre dostudur ve 
kokusuzdur, böylece hava filtrasyon 
sistemleri veya özel baskı destekleri 
gerektirmez.

ECO-SOL MAX2 
mürekkep

HammerADV

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. DME082014. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin kişisel mallarıdır.

www.rolanddg.com

Teknik özellikler

Baskı Yöntemi Piezoelectric püskürtmeli mürekkep

Uygun malzemeler

Genişlik  259 mm dan 1625mm’ye kadar

Silikon destek ile maksimum 1.0 mmBaskı yapılabilecek malzeme kalınlığı   

Maksimum 210 mmAğırlık

Maksimum 40 kgRulo ağırlığı 

76,2 mm veya 50,8 mmİç rulo çapı 

Baskı genişliği Maksimum 1615 mm

Boya Kartuşları
Tipler ECO-SOL MAX2 kartuşu 440 cc

Renkler Cyan, magenta, yellow ve black

Baskı çözünürlüğü Maksimum 1440 dpi

Ölçüleri (stand ile birlikte) 2,750 (G) x 800 (D) x 1,295 (Y) mm

Ağırlık (stand ile birlikte) 177 kg 


