
Specifications

Technologia druku Atramentowe głowice piezoelektryczne

Materiały
Wymiary Maks. 538 (szerokość) x 360 (długość) x 100 (wysokość) mm

Waga Maks. 5 kg

Szerokość i długość druku Maks. 508 (szerokość) x 330 (długość) mm

Kasety z 
atramentem

Typ i 
pojemność Kaseta ECO-UV (EUV, EUV4) 220ml

Kolory

”Pięć kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, biały × 2)
Pięć kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, biały) i atrament podkładowy 
(primer)
Sześć kolorów (cyjan, magenta, żółty, czarny, biały i bezbarwny)”

Utwardzanie atramentu Lampa UV-LED

Rozdzielczość druku (dpi) Maks. 1440 dpi

Dokładność przebiegu*
Błąd mniejszy niż ±0,3% przebytej odległości lub ±0,3mm, w zależności od 
tego, która wartość jest większa

Interfejs podłączeniowy Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatyczne przełączanie)

Oszczędzanie energii Automatyczna funkcja uśpienia

Wymagania dotyczące 
zasilania

Prąd zmienny 100 do 240V ±10%, 1,8A (50/60Hz)

Pobór mocy
Podczas pracy Ok. 149W

Tryb uśpienia Ok. 13W

Poziom 
hałasu

Podczas pracy 60dB (A) lub mniej

W trybie 
gotowości

49dB (A) lub mniej

Wymiary 1202 (szerokość) x 962 (głębokość) x 549 (wysokość) mm

Waga 110kg

Warunki 
pracy

Włączony**
”Temperatura: 20 do 32°C (zalecana temperatura 22°C lub wyższa)
Wilgotność: 35 do 80% RH (bez kondensacji)”

Wyłączony Temperatura: 5 do 40°C, Wilgotność: 20 do 80% RH (bez kondensacji)

W komplecie
Oprogramowanie do ripowania i zarządzania wydrukami Roland 
VersaWorks Dual, podręcznik użytkownika, podkładki do druku, kabel 
zasilający itp.

Opcje  

Model Opis

Atrament ECO-UV

EUV-CY/EUV4-CY Cyjan, 220ml

EUV-MG/EUV4-MG Magenta, 220ml

EUV-YE/EUV4-YE Żółty, 220ml

EUV-BK/EUV4-BK Czarny, 220ml

EUV-WH/EUV4-WH Biały, 220ml

EUV-GL/EUV4-GL Bezbarwny, 220ml

EUV-PR* Podkładowy (primer), 220ml

Płyn czyszczący SL-CL 1 szt.

Opcjonalny system filtracji powietrza.  

Do plotera LEF-200 dostępny jest opcjonalny system filtracji powietrza. Zawiera on filtr z węglem aktywnym, 
który skutecznie usuwa zapach i substancje lotne, które występują podczas drukowania. Moduł ten stanowi 
jednocześnie stabilną i dopasowaną podstawę plotera LEF-200. 

Gwarancja RolandCare 

Ciesz się spokojem posiadania jednego z najbard-
ziej wszechstronnych pakietów gwarancyjnych w 
branży, dołączonego do plotera LEF-200.

Roland VersaWorks Dual – wymagania systemowe

System operacyjny

Windows® 10 (32/64-bitowy)
Windows® 8 (32/64-bitowy)
Windows® 7 Professional / Ultimate 
(32/64-bitowy)

Procesor
Zalecany Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz 
lub szybszy

Pamięć RAM Zalecane 2 GB lub więcej

Karta grafiki i monitor Rozdzielczość 1280 x 1024px lub wyższa

Wolne miejsce na dysku Zalecane 40 GB lub więcej

System plików na dysku 
twardym

format NTFS

Stacja dysków optycznych Napęd DVD-ROM

Dostępne również w serii VersaUV LEF 

Maksymalny obszar druku 770 x 330mm

Opcje konfiguracji 
atramentów

”CMYK + Bezbarwny + Bezbarwny + Biały
CMYK + Podkładowy + Bezbarwny + Biały”

Oprogramowanie RIP w 
komplecie

Roland VersaWorks Dual

Idealny do

Produkcyjna personalizacja przedmiotów 
o małej i średniej wielkości i nadruk z 
gruntowaniem na metalu, szkle i innych 
specyficznych powierzchniach.

Maksymalny obszar druku 305 x 280mm

Opcje konfiguracji atra-
mentów

CMYK + Bezbarwny + Biały

Oprogramowanie RIP w 
komplecie

Roland VersaWorks Dual

Idealny do
Krótkie serie indywidualizacji pamięci 
USB, futerałów na telefony, ramek na 
zdjęcia i innych małych przedmiotów.

Odparowane składniki mogą lekko podrażniać oczy, nos i/lub gardło podczas drukowania za pomocą tego produktu i po jego zakończeniu. W przypadku ciągłego 
drukowania w zamkniętej przestrzeni stężenie substancji lotnych rośnie i mogą one drażnić oczy, nos i/lub gardło. Firma Roland DG zaleca instalację systemu 
wentylacyjnego i używanie tego produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub 
sprzedawcą. 

Biały atrament – informacje. Ze względu na właściwości białego atramentu, pigment może osadzać się w kasecie i układzie przepływu atramentu, co wymaga wstrząsania kasetą przed 
każdym użyciem.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA:  

* Temperatura: 25°C, wilgotność: 50%.   ** Warunki pracy  

* Przyczepność atramentu podkładowego może się różnić zależnie od podłoża i warunków.   
Zaleca się sprawdzenie przyczepności atramentu przed produkcją.  

* Roland VersaWorks Dual to 32-bitowa aplikacja działająca w 64-bitowym 
systemie Windows® dzięki podsystemowi WoW64 (32-bitowy system Windows w 
64-bitowym systemie Windows) 

Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość 
wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja podstawowych elementów. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Roland DG. Brak 
gwarancji czy poręczeń wynikających z innych przesłanek niż wyraźnie określone przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtórne, dające się 
przewidzieć lub nie, spowodowane przez wady w takich produktach. Znak PANTONE® jest własnością firmy Pantone LLC. Wszystkie inne znaki towarowe są prawną własnością ich posiadaczy. Powielanie 
lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia. Roland DG Corporation posiada licencję na technologię MMP od TPL Group.

rolanddg.eu



PLOTER PŁASKI UV-LED DO NADRUKU BEZPOŚREDNIEGO

Ploter LEF-200 zmieści się w każdej firmie, pracowni lub punkcie detalicznym, oferując 
wszechstronne rozwiązanie do personalizacji właściwie każdego przedmiotu z niezwykłym 
poziomem szczegółowości i olśniewającymi kolorami.

Nadruk bezpośredni na szeroki zakres podłoży, w tym PCV i tworzywa sztuczne, szkło, drewno, 
płótno, deski, skóry itp.*

DRUKUJ, PERSONALIZUJ I ZARABIAJ
PERSONALIZUJ PRAKTYCZNIE WSZYSTKO NA ŻĄDANIE

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI BEZPIECZEŃSTWO

Dzięki licznym przydatnym funkcjom i bardzo intuicyjnemu 
przepływowi prac system LEF-200 pozwala początkującym i 
doświadczonym użytkownikom na uzyskanie olśniewających 
wyników. 

Oprogramowanie RIP Roland VersaWorks Dual  jest dołączone 
do plotera LEF-200. Zaawansowany RIP minimalizuje potrzebę 
użycia programu do projektowania, umożliwiając tworzenie warstw 
kolorów specjalnych, takich jak biały, bezbarwny i podkład z grafiki 
bezpośrednio w oprogramowaniu RIP. Szybko i łatwo przeglądaj i 
przetwarzaj złożone pliki, zawierające przeźroczystości, warstwy i 
inne efekty specjalne. Obracaj, ustawiaj odstępy i zachowaj pozycję 
po przycięciu w programie RIP, aby uzyskać większą kontrolę 
podczas drukowania grafiki i stosowania efektów. Dodatkowe funkcje 
optymalizacji produkcji:

• Łączenie,
• Kafelkowanie,
• Rozstawianie,
• Drukowanie zmiennych danych,
• Kalkulator zużycia atramentu,
• Biblioteki kolorów Pantone i Roland Color System,
• Roland Texture System Library - biblioteka z 72 gotowymi 

wzorami tekstur.
Wbudowany w urządzenie LEF-200 laserowy wskaźnik początku 
zapewnia wysoką precyzję podczas drukowania na przedmiotach 
zakrzywionych lub o nieregularnych kształtach. 

Tryb drukowania z większym prześwitem głowic zapewnia doskonałą 
spójność druku na standardowych i zakrzywionych przedmiotach, 
a niemagnetyczny czujnik wysokości jest idealnie dostosowany do 
drukowania na elementach magnetycznych, takich jak pokrowce na tablety.
 

Ploter LEF-200 można bezpiecznie używać w każdej pracowni, 
warunkach przemysłowych lub usługowych, ponieważ posiada osłonę 
w pełni chroniącą przed ruchomymi częściami, blokującą przenikanie 
kurzu do obszaru druku i chroniącą oczy przed światłem UV. 

Trwała, nienagrzewająca się lampa utwardzająca UV-LED nie wytwarza 
ozonu i jest bezpieczną alternatywą dla konwencjonalnych lamp UV.

Atrament ECO-UV jest dostarczany w zamkniętych kasetach o 
pojemności 220ml i jest bezpieczny po utwardzeniu.

Do urządzenia LEF-200 dostępny jest opcjonalny system filtracji 
powietrza, praktycznie eliminujący zapach i zapewniający pojemne 
miejsce do przechowywanie wzorników, uchwytów i materiałów 
eksploatacyjnych. 

LEF-200 jest gotowy do pracy zaraz po włączeniu co zapewnia 
rzeczywistą produkcję na żądanie, a czerpiąc zasilanie ze 
standardowego gniazdka elektrycznego, zapewnia znaczne 
oszczędności kosztów energii elektrycznej.

Drukowanie tekstu, zdjęć, logo lub wzorów na zamówienie na 
szerokiej gamie przedmiotów o wysokości do 100 mm, takich jak 
futerały na telefony komórkowe, gadżety, piłki golfowe, długopisy, 
artykuły firmowe, artykuły promocyjne, urządzenia elektroniczne, 
oznakowanie, spersonalizowane nagrody, prezenty i wiele więcej. 
Przekształcenie zwykłych rzeczy w niezwykłe stwarza więcej 
możliwości zarobku dla Ciebie i firmy.

Ze stołem drukującym o wymiarach 508 x 300mm, ploter LEF-
200 może drukować na właściwie każdym podłożu, w tym szkle, 
tworzywach sztucznych, skórze i drewnie. Dostępna opcja atramentu 
podkładowego (primer) ECO-UV pozwala użytkownikom na szybkie i 
sprawne drukowanie grafiki na trudnych materiałach, takich jak gładkie 
szkło, metale itp.* Łatwo i precyzyjnie przygotujesz przedmiot do 
indywidualizacji, aby uzyskać dokładne i estetyczne wykończenie.

* Jakość nadruku lub przyleganie atramentu może różnić się w zależności od 
zastosowanego podłoża i zaleca się sprawdzenie podłoża pod kątem zgodności, aby 
zapewnić optymalne wyniki drukowania.

WSZECHSTRONNOŚĆ WYSOKA JAKOŚĆ

Uzyskuj wspaniałe wyniki dzięki zaawansowanym atramentom 
ECO-UV firmy Roland. 

Atrament ECO-UV w kolorach CMYK, białym i bezbarwnym od 
razu wysycha, tworząc szeroką gamę kolorów o dużej gęstości i 
wyraźnych szczegółach. Opcja atramentu bezbarwnego (lakieru) 
umożliwia punktowe nakładanie błyszczącego lub matowego 
wykończenia oraz stylizowanych efektów uwypuklenia. Biały 
atrament dodaje wrażenia blasku i rozjaśnia kolory na czarnych lub 
przezroczystych powierzchniach. 

Atrament ECO-UV nie wymaga odparowania i jest odpowiedni do 
druku na krzywiznach i nieregularnych powierzchniach. 

Grafika wydrukowana przy użyciu atramentu ECO-UV jest 
wyjątkowo trwała, zarówno w zastosowaniach na zewnątrz**, jak 
i w pomieszczeniach. 

**Gdy nakładana jest warstwa atramentu bezbarwnego.

z atramentem podkładowym Bez atramentu podkładowego 

Nadruk CMYK
Atrament podkładowy 

Materiał

CMYK + Biały + Biały

CMYK + Podkładowy + Biały

CMYK + Bezbarwny + Biały

DOSTĘPNY Z 3 KONFIGURACJAMI ATRAMENTÓW

Dane wydruku Kolor specjalny utworzony z 
danych wydruku


