
Roland VersaUV LEJ-640
RİJİT VE RULO MATERYAL ÜZERİNE BASKI İÇİN UV MÜREKKEPLİ FLATBED BASKI MAKİNESİ.

VersaUV LEJ-640, CMYK ve parlak, mat ve hatta rölyef boya 
etkisi yaratmak için kullanılan beyaz UV mürekkepler ile 
donatılmış, 162.5 cm düz yatak baskı makinesidir. Cihaz, önden 
ve rijit desteklerle çalışıldığında arkadan yerleştirilebilen iki 
medya destek yüzeyi ile birlikte sunulmaktadır. Bu hibrid 

cihaz sadece besleyici yüzeyini kaldırarak, levha veya rulo 
formatındaki medyalar üzerine baskı yapmanıza olanak sağlar. 
LEJ-640 size renk ölçümü, sayfa düzeni ve baskı akışı üzerinde 
topyekûn bir kontrol sağlayan RIP Roland VersaWorks yazılım 
paketi ile birlikte gelmektedir.

Genel Bakış

SATIŞ NOKTALARI VE PERAKENDE SATIŞ MEKÂNLARI

ÜRÜN PROMOSYONLARI

İÇ MEKÂN EKRAN STANDLARIMAĞAZA VE RESTORAN MENULERİ

PAKETLEME

KAMPANYA VE TEKLİFLEROBJELERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

LEJ-640 ile hem rijit hem de levha formatında bulunan geniş 
bir yelpazedeki medya üzerine baskı yapabilirsiniz.
Tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için cihaz, 13 mm 
kalınlıktaki rijit medyaları işleyebilir. Poliüretan, polistren ve 
PVC plakaları, polipropilen plakaları, karton plakaları, 
alüminyum panelleri, kıvrımlı ve şeffaf akrilik materyalleri 
kullanabilirsiniz. Ayrıca tasarımlarınızı PET, polietilen, 
polikarbonat propilen ve yapışkan PVC materyallerden 
tabakaların üzerine basabilirsiniz. LEJ-640 geniş yelpazedeki 

medya ile uyum sağlayabildiği için, mağazaların, standların 
ve paketleme işlemlerinin kişiselleştirilmesinde ideal bir araç 
olduğu kadar, çok sayıdaki kişiselleştirme uygulamaları ve 
grafiklerinden satış noktalarına
kadar grafik uygulamaları için de elverişlidir. LEJ-640 objelerin 
prototip çalışması ve paketlemesinde ve görsel engelli insanlar 
için uygulamalarda kullanabileceğiniz çeşitli şeffaf mürekkepler 
ile rölyef efektler sunar.

Medya  e 
Uygulamalar 

• ECO-UV (CMYK + beyaz + şeffaf ) veya ECO-UV S mürekkepleri 
ile birlikte.

• 6 adet baskı kafası.
• Rijit medya için 270 mm’den 1625 mm’ye kadar, rulo medya 

için 210 mm’den 1625 mm’ye kadar baskı alanı genişliği.
• Maksimum medya kalınlığı: 13mm.
• Kapsamlı desen kütüphanesi ve çeşitli datalar ile RIP Roland 

VersaWorks yazılımı.

• Sökülebilir ön ve arka destek yüzeyleri RU-640.
• Rijit medya yönlendirici MB-640.
• Medya kalınlık sensörü ve panel yükleme yönlendiricisi.
• Mükemmel kavrama için 18 yeni nesil kavrayıcı pinch roller.
• Dahili rulo geri sarıcı ve folyo bitiminde kesici.

Temel Özellikler



VersaUV LEJ-640 baskı ve boya 
efektleriniz üzerinde topyekûn denetim 
sağlayan RIP Roland VersaWorks yazılımı 
ile birlikte gelmektedir. Versaworks video 
arayüzünün sezgileri çok yüksektir ve
cihazınızdan en iyi sonucu almanız için 
tasarlanmış ve geliştirilmiştir. VersaWorks 
size mükemmel stabiliteyi ve büyük 
ölçekli işleme kapasitesini sağlayabilmek 
için Adobe 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 berrak mürekkebi
ve sonrasında da uygulanan tabakaların 
derinliğini izleme olanağı sağlar.
VersaWorks ayrıca baskı işinin tam 
maliyetini belirleyebilmeniz, yazdırılan 
her bir dosyanın gerekli mürekkep 
miktarını ve baskı sırasını olabildiğince 
etkin bir şekilde yönetebilmeniz için 
her bir dosyanın gerekli baskı süresini 
önceden hesaplar.
Roland VersaWorks Türkçedir ve 
güncellemeleri ücretsiz olarak 
internetten indirebilirsiniz.

RIP Roland 
VersaWorks 
Yazılımı

VersaUV lambası yeni nesil, düşük tüketimli 
bir LED lambadır. Kullanımı kolaydır ve 
zararsız bir frekans spektrumunda UV 
radyasyonunu yaydığı için tamamıyla 
güvenlidir. Kapağı boşluğu kapatır böylece
ışınlar baskı alanına hapsolur. 

Geleneksel halojen lambalara kıyasla çok 
az bir ısı üretir ve mürekkebi medyaya zarar 
vermeden hızlı bir şekilde kurutur, böylece 
ısıya hassas materyaller üzerine, onlara zarar
vermeden baskı yapılabilir.

LED UV lambası

VersaUV LEJ-640 yüksek kaliteli 
ECO –UV mürekkep kullanır böylece 
esnek materyaller dâhil geniş bir 
çeşitlilikte medya üzerine baskı 
yapabilirsiniz. Yeni nesil düşük tüketimli, 
uzun ömürlü (10,000 saate kadar) LED 
UV lambalar, mürekkebi likit formdan 
katı hale dönüştürür, (polimerizasyon) 
böylece mürekkep çok sayıda 
mükemmel renk oluşturarak yüzeye 

yapışır. Orijinal boyutunun
%220’sine kadar uzayabilen beyaz 
mürekkebin mükemmel kapsamı 
sayesinde bu plotterı şeffaf veya metalik 
yüzeyler üzerine baskı yapmakta 
kullanabilirsiniz. Ayrıca ısıl şekillendirme 
ve genişletilebilen materyaller için 
kullanılmak üzere mürekkebin yüksek 
elastisiteli ECO-UV S versiyonu da 
mevcuttur (şeffaf mürekkep hariç).

Roland ECO-UV 
mürekkepler

HammerADV

LEJ-640’ı Roland 200 cc black, cyan, yellow, 
magenta ve beyaz ECO-UV veya ECUV S 
mürekkep kartuşları ile kullanabilirsiniz. 
ECO-UV serisi ayrıca özel efektler 
yaratabileceğiniz şeffaf mürekkepte
içerir. ECO –UV’nin içindeki CMYKGLWH 
veya CMYKGLGL veya CMYKWHWH 

kombinasyonlarını yükleyebilirsiniz. ECO-
UV S 2yi kullanırken mümkün olan tek 
kombinasyon: CMYKWHWH.

*CMYK = 4 renk (cyan, magenta, yellow, 
black), GL = şeffaf mürekkep, WH = beyaz.

Baskı 
Konfigürasyonları CMYK + Clear Ink 

+ White ink

CMYK + Clear Ink 
+ Clear Ink

CMYK + White Ink 
+ White Ink

Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi Baskı teknolojisi

Uygun materyaller

Genişlik Rulo: 210 dan 1625 mm’ye kadar - Rijit destek: 250den 1625 mm’ye kadar

Kalınlık Rulo: maksimum 1,0 mm astar ile - Rijit destek: maksimum 13 mm

Ağırlık Rulo: maksimum 40 kg - Rijit destek: maksimum 12 kg

Dış rulo çapı Maksimum 210 mm

Merkez çapı *1 76,2 mm yada 50,8 mm

Baskı genişliği *2 Maksimum 1615 mm

Mürekkep Kartuşu
Tip Kartuş ECO-UV 220 cc veya ECO-UV S

Renkler 6 renk cyan, magenta, yellow, black, beyaz ve trasparan ( transparan sadece ECO-UV versiyonlarında mevcuttur)

Baskı çözünürlüğü (dots per inch) Maksimum 1440 dpi

Ayak ile birlikte ölçüleri Masa ile birlikte 3184 (G) x 3658 (D) x 1281 (Y) mm - Masasız 3184 (G) x 836 (D) x 1281 (Y) mm

Ağırlık 316 Kg Masa ile birlikte 240 Kg Masasız

Specifiche tecniche

Metodo di stampa 6 teste piezo, UV LED

Materiale accetabile

Ampiezza Larghezza 1625mm, Lunghezza 2100 (estendibile)

Spessore Fino a 150 mm

Peso Max 200 Kg

Area di stampa* Larghezza 1615 mm, Lunghezza 2100 mm

Cartuccia d’inchiostro
Tipo ECO-UV/ECO-UVS da 220cc, ECO-UV da 440cc

Colori Ciano, Magenta, Giallo, Nero. Bianco e Trasparente (solo ECO-UV )

Risoluzione di Stampa Fino a 1440 DPI

Ingombro 3184(L) x 3283(P) mm

Altezza del piano di stampa 895 mm

Peso Totale 1000 Kg

*1 LEJ-640 rulo tutucu, çapı 3’ olan ruloya uygundur. Daha düşük çaplar için, flanş adaptörünü kullanınız. / *2 Baskı genişliği programın sınırlamalarına bağlıdır.

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


