
Destaques & Especificações
•  Impressora de 64-polegadas e 54-polegadas e corte de 

contorno integrado.

•  Nova TINTA TrueVIS  em bolsas de 500cc com suportes 
reutilizáveis.

•  Quatro novas cabeças de impressão disparam gotas de 
precisão com o máximo de qualidade e eficácia, a uma 
resolução de 900 dpi em velocidade standard.

•  Nova ligação por Bluetooth-permite que o Roland DG 
Mobile Panel comunique com o seu smartphone ou 
tablet e controle o painel de operação.

•  Novo carro de corte, suporte e lâmina para um aumen-
to da força e precisão de corte, compatibilidade com 
materiais.

A Roland DG reserva-se o direito de realizar alterações nas Especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A sua impressão atual pode variar. Para uma qualidade de trabalho ótimo, a 
manutenção periódica aos componentes críticos pode ser necessária. Por favor contacte o seu distribuidor Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita além da expressamente 
assumida. A Roland DG não pode ser culpada de qualquer incidente ou danos consequentes, previsíveis ou não, causados pelo defeito neste produto. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas 
as restantes marcas são propriedade dos seus respetivos donos. A reprodução ou utilização de material copyrighted é regulado por leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por 
respeitar todas as leis aplicáveis. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do grupo TPL.

Distribuidor 
Autorizado: www.rolanddg.pt

•  LED brilhantes iluminam as áreas de impressão e manuten-
ção para uma visibilidade melhorada.

•  3 configurações de tinta: Duplo CMYK, 7 cores (CMYK mais 
Light Cyan, Light Magenta e Light Black), 8 cores (CMYK 
mais Light Cyan, Light Magenta, Light Black e Branco).

•  64” velocidades de impressão;
      -  7 cores modo standard, 900x600dpi, 10pass,         

        bi-directional: 8.3m²/h;
      -  4 cores modo standard, 900x600dpi, 6pass,   

        bi-directional: 14.2m²/h.

•  Novo software VersaWorks Dual RIP suporta nativamente 
ficheiros PostScript e PDF, para uma reprodução melhorada 
quando são utilizadas transparências.

•  Sistemas de Motor e de controlo garantem uma excelente 
durabilidade, em grandes produções.

•  Enrolador opcional e unidade de secador extra estão dispo-
níveis para otimizar a performance durante a produção de 
grande tiragem.

Para Funcionalidades e Especificações mais 
detalhadas, visite rolanddg.pt



O FUTURO DA
IMPRESSÃO & CORTE

CHEGOU

VG Series impressora/cortadora



Decorações para Vidros RoupaBanners Posters Adesivos

Decorações de Parede
 Com as características de produtividade da VG-640 e 
da VG-540, grandes decorações de parede, sinais e 

gráficos tornam-se realmente simples de produzir.

Rotulação de Veículos 
Imprima e corte decorações para veículos e rotulações, 
decorações para vidros e grandes projetos de adesivos 

de forma rápida e sem esforço, com as funcionalidades de 
versatilidade da VG Series.

Imagens Vibrantes e Resultados Brilhantes 
Quatro cabeças de impressão completamente novas, disparam gotas de três tamanhos diferentes com alta precisão e passagens 

de impressão mais largas. Cada gota cai exatamente no local onde era suposto, produzindo imagens perfeitas e cores uniformes em 

altas velocidades de produção.

Máxima Qualidade a um Custo Mínimo
A totalmente nova TINTA TrueVIS é um importante passo para a tecnologia eco-solvente, oferecendo uma gama de cores alargada, 

mais sólidas, ricas, e melhores gradações, enquanto respeita as mais exigentes normativas ambientais. Um excelente e novo sistema 

de tinta, em bolsas de 500cc, que se encaixam em suportes reutilizáveis para uma utilização mais limpa e com menos resíduos. 

Para oferecer aos utilizadores uma máxima produtividade aliada a uma melhor qualidade, a TINTA TrueVIS está disponível em 

configurações de 4-cores, 7-cores ou 7-cores mais Branco.

Nova Tecnologia de Corte Aumenta a Precisão e Poupa Tempo 
A TrueVIS apresenta a nossa mais avançada tecnologia de impressão/corte até à data. Um novo carro e lâmina conferem um 

aumento de força e precisão de corte, permitindo-lhe trabalhar com uma maior variedade de materiais.

Tecnologia Inteligente que comunica com a sua Tecnologia*
O novo Roland DG Mobile Panel por wireless permite-lhe realizar funções do painel de controlo da VG Series, com o seu 

smartphone (sistemas operativos iOS ou Android) utilizando uma ligação Bluetooth. Esta funcionalidade inovadora providencia um 

interface completo, de forma direta, ou remota na sua TrueVIS, permitindo assim receber atualizações do estado da produção (ou 

geri-la remotamente), realizar um test print e funções de limpeza. 

Novo VersaWorks® Dual RIP Incluído
O poderoso e intuitivo software da Roland DG VersaWorks Dual RIP suporta nativamente tanto ficheiros PostScript como PDF, para 

uma reprodução melhorada quando camadas ou transparências são utilizadas.



Torne a sua visão realidade.
Com a nova TrueVIS VG-640 e VG-540 o futuro da impressão e corte chegou. Desenhada com os seus 
resultados finais em mente. Adesivos dinâmicos. Sinalética impactante. Rotulações de veículos vibrantes. 
Porque sabemos que necessita de poder produzir tudo - sob pedido.

Com a VG Series, a combinação impressão e corte é mais eficiente e produtiva que nunca. Novas 
cabeças de impressão que oferecem lindas impressões. Novas tintas que oferecem uma alargada 
gama de cores. Novo corte que aumenta a precisão. Nova tecnologia para comunicar com os seus 
smartphones e tablets.

Nova Tinta TrueVIS
Tintas vibrantes, de secagem 
rápida, em bolsas de 500cc 
com suportes reutilizáveis.

Nova lâmina
de corte
Aumento da força e 
precisão de corte.

Nova 
Iluminação LED
Zona de impressão 
e manutenção 
iluminada.

*Smartphone / tablet não fornecidos.

3 Configurações de Tinta
Duplo CMYK
7 cores (CMYKLcLmLk)
8 cores (CMYKLcLmLkWh).

Corte de Contorno 
integrado
Máxima versatilidade com 
a impressão e corte de 
contorno. Funcionalidades 
avançadas incluem separação 
da informação, corte perfurado 
e maior precisão nos cortes 
múltiplos.

Novo Poderoso Software RIP 
VersaWorks Dual
Suporta ficheiros PostScript e PDF 
nativos para uma reprodução 
melhorada.

4 Novas Cabeças de Impressão
Gotas de precisão em 3 tamanhos 
e uma maior área impressa por 
passagem asseguram uma impressão 
de alta qualidade e uma utilização 
eficiente de tinta.

Novo Painel Móvel 
Roland DG*
Funcionalidade de controlo 
remoto total com o seus 
smartphone ou tablet 
existente.


