
IMPRESSÃO UV E CORTE 
SUPERIORES SOB MEDIDA
Para marcas premium e protótipos de embalagens

Impressoras/cortadoras UVEspecificações
Método de impressão  Jato de tinta piezoelétrico

Media

 Largura 182 a 762 mm (7,2 a 30 pol.)

 
Espessura

 Máx. 1,0 mm (39 mil) com revestimento, para impressão
                                                                                  Máx. 0,4 mm (16 mil) com revestimento e 0,22 mm (9 mil) sem revestimento

   Máx. 210 mm (8.3 pol.)

 Peso do rolo Máx. 25 kg (55 pol.)

 Diâmetro central (*1) 76.2 mm (3 pol.) ou 50.8 mm (2 pol.) 

Largura de impressão / corte (*2) Máx. 739 mm (29 pol.)

Ink

 Tipo Cartuchos ECO-UV (EUV4) de 220 cc, 500 cc

 
Cor

 Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco e brilhante)
  Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto)

Unidade de cura da tinta  Lâmpada LED UV integrada x 2

Resolução de impressão (pontos por polegada) Máx. 1440 dpi

Velocidade de corte  10 a 300 mm/s (0,4 a 11,8 pol./s)

Força da lâmina (*3)  30 a 500 gf

Lâmina
 Tipo Lâmina da série Roland CAMM-1

 O�set 0,000 a 1,500 mm (0,0 a 59,1 mil)

Resolução do software (no corte) 0,025 mm/passo (0,98 mil/passo)

Precisão de distância (na impressão) (*4) (*5)
 Erro inferior a ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3 mm (±11.8 mil), o que 

  for superior

Distance accuracy (when cutting) (*4)
 Erro inferior a ± 0,4% da distância percorrida ou ± 0,3 mm (±11.8 mil), o que for superior

                                          Quando a correção da distância tiver sido realizada (quando a configuração para [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] tiver sido feita): Erro inferior a ± 0,2% da distância percorrida ou ± 0,1 mm (±3.9 mil), o que
                                                                                   for superior

Repetibilidade (no corte) (*4) (*6) ±0,1 mm (±3,9 mil) ou inferior

Precisão do alinhamento de impressão e de    
±0,5 mm (±19,7 mil) ou inferiors

corte (*4)(*7) 

Precisão do alinhamento de impressão e  Erro inferior a ± 0,5% da distância percorrida ou ± 3 mm (±0.2  
de corte ao recarregar o suporte (*4) (*8) pol.), o que for superior

Conectividade  Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática)

Função de poupança energética Funcionalidade de baixo consumo automática

Requisitos de potência  CA 100 para 240 V ±10%, 3,0 A, 50/60 Hz

Consumo energético
 Durante o funcionamento Cerca de 270 W

 Modo de baixo consumo 40 W

Nível de ruído acústico
 Durante o funcionamento 63 dB (A) ou inferior

 Modo de suspensão 53 dB (A) ou inferior

Dimensões (com suporte) 1 934 (L) × 795 (P) × 1 330 (A) mm (76,1 [L] x 31,3 [P] x 52,4 [A] pol.)

Peso (com suporte)  119 kg (262.4 lb.)

Environment

  Temperatura: 15 a 32°C (59 a 90°F), humidade:  
  20 a 80% HR (sem condensação))

 Modo de suspensão não em funcionamento: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), 
  humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)

Included items
  VersaWorks 6 RIP software, dedicated stand, power cable, blade, blade holder, 

  media clamps, media holders, replacement blade for separating knife, 
  cleaning liquid, drain bottle, User's Manual, etc.

Opções   Opções

ECO-UV Ink

  Modelo Descrição

  EUV4-CY Ciano, 220 cc

  EUV4-MG Magenta, 220 cc

  EUV4-YE Amarelo, 220 cc

  EUV4-BK Preto, 220 cc

  EUV4-WH Branco, 220 cc

  EUV4-GL Brilho, 220 cc

  EUV4-5CY Ciano, 500 cc

  EUV4-5MG Magenta, 500 cc

  EUV4-5YE Amarelo, 500 cc

  EUV4-5BK Preto, 500 cc

  EUV4-5GL Brilho, 500 cc

Líquido de limpeza  SL-CL Líquido de limpeza, 220 cc

Blades

  ZEC-U5032 Para sinalética geral em vinil, 2pçs.

  
ZEC-U5025

 Para sinais em vinil espessos, refletores, 
   fluorescentes e gerais, 5 pçs.

Blade holders

  
XD-CH2

 Suporte de lâmina em alumínio com ajustamento  
   da profundidade da lâmina.

  
XD-CH3

 Suporte de lâmina em resina com ajustamento 
   da profundidade da lâmina.

Requisitos do Sistema do VersaWorks 6

Sistema Operativo
  Windows® 10 (32/64-bit) / Windows® 8.1 (32/64-bit)

  Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit)

CPU  Intel® Core™ 2 Duo, 2.0 GHz ou superior recomendado

RAM  2 GB ou mais recomendados

Placa gráfica e monitor  Uma resolução de 1280 x 1024 ou superior

Espaço livre no disco rígido
  40 GB 

  ou mais recomendado

Sistema de ficheiros do disco rígido  Formato NTFS

Unidade ótica  Unidade DVD-ROM

Outra  Ligação à Internet recomendada

O intuitivo VersaWorks 6 Garante uma Produção Eficiente

A LEC2-300 inclui o mais recente software de gestão de impressão VersaWorks 6 RIP equipado com um menu fácil para o utilizador com funções para maximizar o 
desempenho para que impressões de elevada qualidade possam ser executadas imediatamente após a instalação.

Sistema de enrolador automático

TU4-30
* Rolos de até 40 kg (88,2 lb.)

Suporte Diâmetro externo 
do rollo

Tinta

*1 Os suportes de materiais desta máquina foram concebidos exclusivamente para materiais com um diâmetro interno de tubo de papel (núcleo) de 76,2 mm (3 pol.). Para utilizar materiais com 50,8 mm (2 pol.), é necessário usar as flanges de materiais 
opcionais. *2 O comprimento de impressão ou corte está sujeito às limitações do programa. *3 • 500 gf é a força máxima instantânea da lâmina. A força da lâmina deve ser ajustada de acordo com alguns detalhes, como a espessura do material. *4 • Tipo de 
suporte: Suporte de impressão especificado pela Roland DG Corp. • Temperatura: 25 °C (77 °F), humidade: 50% HR• O rolo de material deve ser carregado corretamente. • Aplicável quando estão a ser utilizados todos os cilindros de pressão compatíveis com a 
largura do material. • Margens laterais: 25 mm (1.0 pol.) ou mais tanto à esquerda como à direita margens • Excluindo dilatação/contração do suporte • Pressupõe que todas as funções de correção e ajustamento da máquina foram usadas devidamente *5  •  
Trajeto de impressão:  1  m  (39,4 pol.) *6 a opção de menu [PREFEED] deve ser definida como "ENABLE."  Leque para uma precisão de repetição garantida • Para suportes com uma largura excedendo os 610 mm (24.0 pol.): Comprimento: 4,000 mm (157.5 pol.) 
• Para materiais com largura de 610 mm (24,0 pol.) ou inferior: Comprimento: 8,000 mm (315.0 pol.) *7 • Desde que o comprimento da alimentação do suporte seja de 3,000 mm (118.1 pol.) ou inferior • Exclui os efeitos de movimentos inclinados e de dilatação e 
contração do suporte *8 • Tamanho dos dados: 1,000 mm (39.4 pol.) na direção da alimentação do suporte, 739 mm (29.0 pol.) na direção do movimento do cartucho • Sem laminação •  Deteção automática de marcas de corte em quatro pontos quando o 
suporte volta a ser carregado • Durante o corte, a opção de menu [PREFEED] deve ser definida como "ENABLE." • Excluindo possíveis desvios causados pelo expansão/contração do material e/ou pela recarga do material.
As especificações, os designs e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.

Precisão de distância (no corte) (*4)

Ambiente

Durante o 
funcionamento

Artigos incluídos

Software de RIP VersaWorks 6, suportes próprio, cabo de alimentação, lâmina, 
suporte de lâmina, grampos de suporte, suporte de materiais, lâmina de 
substituição para a faca separadora,
líquido de limpeza, frasco de drenagem, Manual do Utilizador, etc.

Tinta ECO-UV

Lâminas

Suportes de lâmina

REVENDEDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt

Este equipamento é capaz de imprimir sobre uma vasta variedade de substratos. No entanto, a qualidade de impressão ou a adesão da tinta podem variar de acordo com o substrato utilizado e é vivamente recomendado testar o substrato para 
ver a compatibilidade, de modo a assegurar resultados de impressão otimizados.

Sobre a Tinta Branca Devido à natureza da tinta branca, o pigmento irá assentar no cartucho e no sistema de fluxo da tinta, exigindo que agite o cartucho antes de cada utilização.

Os componentes vaporizados podem irritar ligeiramente os olhos, o nariz e/ou a garganta durante e a seguir à impressão com este produto. Se imprimir em contínuo num espaço fechado, a densidade das composições voláteis irá 
acumular-se e poderá irritar os olhos, o nariz e/ou a garganta. A Roland DG recomenda vivamente que instale um sistema de ventilação e utilize este produto num espaço bem ventilado. Para obter mais informações, contacte o distribuidor
 ou revendedor local.

A Roland DG reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações, materiais e acessórios sem aviso prévio. O resultado real poderá variar. Para uma qualidade de saída otimizada, poderá ser necessária a manutenção periódica dos componentes 
essenciais. Contacte o seu revendedor Roland DG para saber mais detalhes. Não há qualquer garantia implícita além da indicada expressamente. A Roland DG não irá ser responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, quer sejam ou não previsíveis, 
causados por defeitos em tais produtos. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. A reprodução ou utilização de material protegido por direitos de autor é regida 
pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por respeitar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.



A impressora/cortador integrada VersaUV LEC2-300 proporciona uma versatilidade inigualável sob medida com a 
riqueza vibrante e a qualidade realista da impressão UV juntamente com a precisão do corte de contornos. É a 
solução ideal para uma tiragem pontual de etiquetas personalizadas, decalques, protótipos e artigos 
personalizados únicos com uma aparência premium sobre uma diversidade de suportes. Tire partido desta 
flexibilidade única de responder à diversidade de necessidades dos seus clientes, produzindo artigos sob medida 
e pontualmente.

Criando um Valor Único 
e Sem Igual

Nova Cabeça de impressão e as 
novas Lâmpadas LED
para uma Impressão de Alta definição

Uma cabeça de impressão recém-desenvolvida e 
lâmpadas LED que proporcionam um nível ainda 
maior de qualidade de impressão. A nova cabeça de 
impressão está otimizada para uma aplicação e um 
controlo de tinta com precisão. Lâmpadas LED novas, 
mais potentes tornam mais rápido o processo de 
secagem da tinta. Consequentemente, textos 
pequenos, padrões texturizados elaborados, 
gradações e outros pormenores são reproduzidos 
com uma maior precisão. Ao otimizar a posição das lâmpadas LED, a LEC2-300 produz 
imagens de qualidade elevada em modo de impressão bidirecional para uma maior 
produtividade*. 
* Quando comparada com a LEC-330.
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Dados do Design software RIP Impressão & corte Etiqueta 

Corte de Contornos
Qualquer Tamanho e Forma

A LEC2-300 proporciona um corte de precisão 
assim como funções de impressão. Este 
dispositivo único corta automaticamente contornos 
de qualquer forma, em redor dos desenhos, 
fotografias ou texto impressos para produzir 
etiquetas adesivas, autocolantes, e mostradores 
com formas personalizadas sem ter de recorrer a 
uma máquina de corte. A poderosa e precisa força 
de corte garante linhas nítidas, limpas em redor até das formas mais complexas.
Uma função de Corte Perfurado permite que os suportes adesivos sejam cortados, 
eliminando o processo de aparamento posterior e acelerando a produção para uns 
trabalhos com prazos de entrega mais curtos. Combinada com a nova “função de 
Impressão Múltipla e um novo sistema de alimentação do suporte, trabalhos de 
elevados volumes podem ser impressos de forma eficiente sem precisar de 
intervenção humana.

Versatilidade
para uma Vasta Gama de Tipos de Materiais

A tinta ECO-UV utilizada pela LEC2-300 está concebida para ter aderência sobre uma vasta 
gama de suportes, incluindo folhas adesivas para autocolantes e etiquetas, materiais em 
PET ou à base de PVC especiais, e até têxteis, papel fino, lona e mais. 

Acabamentos Especiais
para Efeitos Excecionais e Texturas Realistas

Além das tintas CMYK, a LEC2-300 pode ser usada com configurações tinta Brilhante e 
Branca para uma impressão excecional, de elevado valor. Utilize a tinta clara (Brilhante) 
para acrescentar efeitos especiais tais como relevo e acabamentos em brilho ou em mate, 
ou para produzir efeitos texturizados personalizados realistas ao sobrepor simplesmente 
várias camadas de tinta Brilhante. Com 72 tipos de padrões texturizados incluídos, é fácil 
criar impressões deslumbrantes que normalmente requereriam o recurso a métodos de 
impressão demorados.
 

Sob pedido,
Produção pontual 

Contrariamente aos processos de impressão analógicos que requerem a fabricação de placas, 
os dados do design podem ser simplesmente enviados de um computador à LEC2-300 
através do software VersaWorkd 6 RIP incluído. A integralidade do processo de produção é 
rápida e simples - imprima o número de cópias que desejar, quando desejar. As correções
urgentes ou modificações de design podem ser impressas imediatamente. Impressione os
clientes prestando-lhes um serviço personalizado que ultrapasse as suas expetativas, mesmo
para trabalhos sob medida, com os tempos de entrega mais apertados.

Tinta Branca Mais Opaca
com Impressão de Elevada densidade

Curta tiragem de etiquetas para embalagens de presentes

Decorações de interiores únicos

Verificação do design do produto

A nova cabeça de impressão e as novas Lâmpadas 
LED também ajudam a aumentar a densidade da tinta. 
A opacidade da tinta Branca em particular - 
frequentemente usada como revestimento de base 
durante a impressão em películas transparentes ou 
materiais escuros - foi aumentada em até 40%*. Além 
disso, um novo “modo AD (alta densidade) que 
aumenta a densidade da tinta Branca comparativa-
mente com o modo de impressão normal torna 
possível a seleção da densidade de tinta ideal para se adequar aos seus requisitos de 
produção.
* Quando comparada com o modo padrão da LEC-330.

Sinalética para interiores em Braille

Curta tiragem de etiquetas para edições especiais

Mercadorias personalizadas


