
IMPRESSORAS DE BASE PLANA E BELT SYSTEM
UV-LED DIRETAS AO SUBSTRATO
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SYSTEM



Escolha de entre 3 configurações 
de tinta

COMPATIBILIDADE COM 
SUBSTRATOS
SEM IGUAL

QUALIDADE DE
IMPRESSÃO INCOMPARÁVEL
Com a avançada tinta ECO-UV da Roland, pode oferecer aos seus clientes produtos 
verdadeiramente únicos e de alta qualidade. Forneça gráficos totalmente a cores 
de qualidade estonteante e com elevado impacto, bem como imagens fotográficas 
impressionantes, todos duradouros para utilização no exterior e interior*. 

As tintas Branca e de Verniz, disponíveis como padrão, oferecem uma 
versatilidade ainda maior. Adicione toques de brilho e de qualidade de cores vivas 
em superfícies escuras e transparentes com a tinta Branca. Além disso, com a tinta 
de Verniz pode fornecer efeitos com textura e relevo cheios de estilo, tanto com 
acabamentos brilhantes como mates.

Para uma flexibilidade adicional, a S-Series também funciona com tinta ECO-UV 
S**. Com alongamento até 220% sem sinais de descamação ou fissuras, a tinta 
ECO-UV S é ideal para imprimir em mangas e películas retráteis, envolver garrafas 
PET e para aplicações de enformação a vácuo.

Desvende um mundo de oportunidades lucrativas com uma gama 
praticamente ilimitada de substratos imprimíveis e objetos com até 
200 mm de altura e 100 kg/m2 de peso.

A S-Series fornece impressão de alta qualidade diretamente sobre quase 
qualquer substrato, incluindo acrílico, vidro, madeira, plástico, tela, cartão, 
pele, metais, faixas, vinil, etc.*

* Pode ser necessário um primário para algumas aplicações.

* A tinta ECO-UV dura até 2 anos no exterior quando a camada de Verniz é aplicada.   ** Tinta ECO-UV S em CMYKW.

CMYK + Branco + Branco

CMYK + Brilho + Brilho

CMYK + Branco + Brilho

CONCEBIDA PARA 
AMBIENTES DE 
PRODUÇÃO ATAREFADOS

A silenciosa S-Series inclui uma vasta gama de funcionalidades para uma 
configuração simplificada e uma produção segura e eficiente, incluindo um 
painel de controlo intuitivo em separado para uma operação flexível, uma 
torre da lâmpada de estado para uma monitorização da produção mais fácil, 
um
sensor de perímetro para salvaguardar os operadores e um sensor de suporte 
automatizado para uma impressão sem esforço de objetos e materiais com 
formatos irregulares.

A S-Series VersaUV também inclui RIP Roland VersaWorks 6 repleto de 
funcionalidades e soluções de fluxo de trabalho automatizado para otimizar 
a produção.*

A S-Series é fabricada para fornecer anos de serviço fiável, mesmo nos 
ambientes mais exigentes, sendo suportada pelo Roland DG Care, um dos 
pacotes de garantia mais abrangentes da indústria.

Também está disponível um sistema de filtro de ar opcional.



POSSIBILIDADES
DE APLICAÇÃO
INFINITAS

DIRETAS AO SUBSTRATO

A DERRADEIRA 
VERSATILIDADE
NA IMPRESSÃO UV
Com as VersaUV Série-S tem tudo a ver com a escolha: uma 
gama de 7 impressoras UV-LED de base plana e de correia, 
disponíveis numa variedade de tamanhos e configurações 
capazes de se adequarem às suas necessidades de produção.

Ultrapassando os limites das possibilidades de impressão, a 
S-Series produz gráficos de qualidade estonteante, imagens 
fotográficas, efeitos texturados e com relevo em praticamente 
qualquer substrato ou objeto, rígido ou flexível, até 200 mm de 
altura e 100 kg/m² de peso.

Portanto, no que diz respeito a aplicações rentáveis, o único 
limite é a sua imaginação.

Ideal para prestadores de serviços 
de impressão atarefados, mesmo 
com a clientela mais diversificada 
e exigente, o design robusto da 
S-Series e tinta ECO-UV de cura 
a baixas temperaturas fazem com 
que seja ideal para sinalética 
grande e gráficos de exposição, 
expositores POS de alto impacto,
produção em volume de 
mercadoria personalizada, artigos 
promocionais, aplicações de 
marcação industrial, acessórios de 
decoração de interiores, protótipos 
de embalagem personalizados e 
muito mais.

As funcionalidades poderão diferir conforme o modelo. Consulte as 
especificações técnicas para obter detalhes completos.

IMPRESSORAS DE 
BASE PLANA

IMPRESSORAS DE 
BELT SYSTEM



IMPRESSORAS 
DE BELT SYSTEM
S-SERIES

IMPRESSORAS DE 
BASE PLANA S-SERIES

Para os que têm pouco espaço, mas imensas ideias, as 
impressoras de belt system S-Series proporcionam o 
máximo de produtividade e versatilidade com o mínimo 
da pegada. A belt de sucção contínua permite adicionar 
substratos e objetos à correia para um fluxo de trabalho 
de produção "contínuo".
 
Facilmente configuráveis para uma configuração rápida 
e simples de trabalho para trabalho, as impressoras de 
correia S-Series trabalham com substratos rígidos e 
flexíveis, além de suportes de rolo a rolo. Flexibilize a 
produção ainda mais com a mesa de suporte* incluída 
que permite a impressão direta em substratos rígidos e 
objetos de qualquer comprimento.

Disponível em 3 tamanhos de correia:
LEC-330S-B150: 795 x 1274mm
LEJ-640S-B200: 1665 x 1750mm
LEJ-640S-B250: 1665 x 2242mm

Ideal para cartões, moldes ou objetos e substratos que constituem 
um desafio, existe uma impressora de base plana S-Series para se 
adequar a orçamentos, tamanhos de local de trabalho e requisitos 
de produção de todos os tipos. A base de vácuo multizonas permite 
um fluxo de trabalho ininterrupto, enquanto a função de vácuo 
inverso torna fácil o posicionamento de substratos pesados e de 
manuseamento difícil.

Disponível em 4 tamanhos de base:
LEC-330S-F200: 826 x 2090 mm
LEJ-640S-F200: 1696 x 2090 mm
LEJ-640S-F300: 1696 x 3090 mm
LEJ-640S-F400: 1696 x 3818 mm

*Mesas adicionais disponíveis como opção.

Capas para telemóveis (78 x 158 mm)

1 BASE DE IMPRESSÃO COMPLETA.
VEJA O QUE CONSEGUE PRODUZIR.

LEJ-640S-F200
170
PEÇAS

LEJ-640S
-F300
300
PEÇAS

LEJ-640S
-F400
380 
PEÇAS

LEC-330S-F200
76

PEÇAS





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

REVENDEDOR AUTORIZADO: IMAGENS SELECIONADAS POR

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 
continuamente 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. 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.

rolanddg.pt

Especificações VersaUV S-Series Base Plana
Modelo LEC-330S-F200 LEJ-640S-F200 LEJ-640S-F300 LEJ-640S-F400

Suporte
aceitável

Largura 762 mm 1625 mm
Espessura/altura 0,01 a 200 mm
Peso base 100 kg/m2

Tamanho base 826 (L) x 2090 (P) mm 1696 (L) x 2090 (P) mm 1696 (L) x 3090 (P) mm 1696 (L) x 3818 (P) mm
Tamanho de impressão 736 (L) x 1420 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 1420 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 2420 (C) x 200 (A) mm 1615 (L) x 3148 (C) x 200 (A) mm

Sistema de vácuo Ventoinha 1,5 kw (bifásica) com silenciador 3,0 (2 x 1,5) kw (trifásica) com 
silenciador

4,5 (3 x 1,5) kw (trifásica) com 
silenciador

Zonas de vácuo 1 2 3
Requisitos de potência 230V 16A 2P+E 400V 16A 3P+N+E 400V 32A 3P+N+E

Consumo
energético

Impressão com 
vácuo Máx. 2,5 kw Máx. 3,6 kw Máx. 5,2 kw

Modo de baixo 
consumo 150 w

Dimensões
Unidade da 
impressora 2200 (L) x 2152 (P) x 1780 (A) mm 3185 (L) x 2152 (P) x 1780 (A) mm 3185 (L) x 3152 (P) x 1780 (A) mm 3185 (L) x 3880 (P) x 1780 (A) mm

Torre de controlo 530 (L) x 530 (P) x 1080 (A) mm
Peso 490 kg + 50 kg torre de controle 690 kg + 50 kg torre de controle 900 kg + 50 kg torre de controle 1120 kg + 50 kg torre de controle
Distribuição do peso 6 pontos (diâmetro de 80 mm) 8 pontos (diâmetro de 80 mm) 10 pontos (diâmetro de 80 mm)
Dimensões de expedição 3000 (L) x 1500 (P) x 1800 (A) mm 3300 (L) x 2020 (P) x 1800 (A) mm 4000 (L) x 2000 (P) x 1800 (A) mm
Peso de expedição 560 kg (paleta de 120 kg) 760 kg (paleta de 160 kg) 970 kg (paleta de 210 kg) 1190 kg (paleta de 210 kg)
Artigos incluídos  Software RIP, manual do utilizador, cabo de alimentação, kit de limpeza, caixa de ferramentas de instalação, etc.
Especificações VersaUV S-Series Correia
Modelo LEC-330S-B150 LEJ-640S-B150 LEJ-640S-B250

Suporte
aceitável

Largura 760 mm 1625 mm
Espessura/altura 0,01 a 200 mm
Peso do rolo Máx. 20 kg  Máx. 40 kg 
Peso da correia 100 kg/m2
Diâmetro externo 
do rolo Máx. 180 mm  Máx. 210 mm 

Diâmetro central 50,8 mm ou 76,2 mm 
Área da belt 795 (L) x 1274 (P) mm 1665 (L) x 1750 (P) mm 1665 (L) x 2242 (P) mm
Tamanho de impressão 736 (L) x contínuo (C) x 200 (A) mm 1604 (L) x contínuo (C) x 200 (A) mm

Sistema de vácuo Ventoinha 1,5 kw (bifásica) com silenciador
Partições 1

Sistema de
execução de 
suportes

Diâmetro externo 
do rolo 
que permite a 
execução

Máx. 180 mm Máx. 210 mm 

Peso que permite
a execução Máx. 20 kg  Máx. 40 kg 

Requisitos de potência 230 V 16A 2P+E

Consumo
energético

Impressão com 
vácuo Máx. 2000 w

Modo de baixo 
consumo 150 w

Dimensões

Unidade da 
impressora 2200 (L) x 1500 (P) x 1780 (A) mm 3184 (L) x 2300 (P) x 1780 (A) mm 3184 (L) x 2500 (P) x 1780 (A) mm

Torre de controlo 530 (L) x 530 (P) x 1080 (A) mm
Mesa 1035 (L) x 1010 (P) x 880 (A) mm 1670 (L) x 1010 (P) x 880 (A) mm 

Peso 480 kg + 50 kg (torre de controle) + 40 kg (mesa) 680 kg + 50 kg (torre de controle) + 55 kg (mesa) 790 kg + 50 kg torre de controle + 55 kg (mesa)
Distribuição do peso 4 pontos (diâmetro de 80 mm) 6 pontos (diâmetro de 80 mm)
Dimensões de expedição 3000 (L) x 1500 (P) x 2000 (A) mm 3400 (L) x 2000 (P) x 2000 (A) mm
Peso de expedição 590 kg (paleta de 120 kg) 815 kg (paleta de 160 kg) 915 kg (paleta de 210 kg)
Artigos incluídos  Software RIP, mesa de suporte, manual do utilizador, cabo de alimentação, kit de limpeza, caixa de ferramentas de instalação, etc.
Especificações VersaUV S-Series
Método de impressão Jato de tinta piezoelétrico

Cartuchos de tinta Tipos Tinta Roland ECO-UV ou ECO-UV S
Cores Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Branco, Brilho*1

Configuração da tinta CMYKGlWh / CMYKGlGl / CMYKWhWh
Resolução de impressão (pontos por 
polegada) Máx. 1440 dpi

Método de movimento Motor passo a passo de alta resolução 
Precisão de distância*2 Erro inferior a ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3 mm, o que for superior
Precisão de repetição horizontal*3 ± 0,01 mm
Modos de produção Contínuo, descarregado, regresso à origem, estratificado
Configuração de altura do suporte Manual, sensor automático
Controlo da superfície Manual, sensor automático
Interface de controlo Ecrã tátil LCD a cores de 7"
Interface Base Ethernet 10/100
Função de poupança energética Funcionalidade de baixo consumo automática

Nível
de ruído acústico

Impressão com 
vácuo < 70 db 

Durante o modo 
de suspensão < 40 db

Ambiente Ligado Temperatura: 20 a 32 ºC (68 a 90 ºF) (22 ºC [72 ºF] ou mais recomendados), Humidade relativa: 35 a 80% (sem condensação)
Desligado Temperatura: 5 a 40 ºC (41 a 104 ºF), Humidade relativa: 20 a 80% (sem condensação)

Requisitos do sistema de software
Roland VersaWorks Dual Roland VersaWorks 6
Sistema operativo Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit)
Sistema de ficheiros do disco rígido Formato NTFS
CPU Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz ou superior recomendado
RAM 2 GB ou mais recomendados
Placa gráfica e monitor               Resolução de 1280 x 1024 ou mais recomendada 
Espaço livre no disco rígido 40 GB ou mais recomendados
Ligação Ethernet 100 mbps
Outros requisitos Ligação à Internet recomendada
Opções
Roland VersaWorks Dual Código do produto Descrição

Barra antiestática ASB-330S Para LEC-330S-B150/ LEC-330S-F200
ASB-640S Para LEJ-640S-B150/ LEJ-640S-B250/LEJ-640S-F200/LEJ-640S-F300/ LEJ-640S-F400

Unidade de filtro de ar AFS-1 Unidade de filtro de ar BOFA      

Mesa de suporte TBL-330S Para LEC-330S-B150
TBL-640S Para LEJ-640S-B150 e LEJ-640S-B250

Espaçador de cabeça
SPS-200 200 mm
SPS-350 SPS-350 350 mm
TM-B150 TM-B150 para LEC-330S-B150/ LEJ-640S-B200/ LEJ-640S-B250

Mecanismo de inclinação TM-F-UN
3 x TM-F-UN para LEC-330S-F200/LEJ-640S-F200
4 x TM-F-UN para LEJ-640S-F300
5 x TM-F-UN para LEJ-640S-F400

As especificações, o design e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio. O comprimento máximo de impressão pode variar consoante a configuração de tintas. *1 Tinta 
ECO-UV S em CMYKW. *2 Com película PET da Roland, deslocação da impressão: 1 m. Temperatura: 25 ºC (77 ºF), humidade relativa: 50%. *3 Devem ser cumpridas as seguintes condições: Tipo de 
suporte: Suporte especificado pela Roland DG Corp. Margens laterais: 25 mm ou mais para a margem direita e esquerda. Margem frontal: 35 mm ou mais. Excluindo alongamento/contração do suporte. 
Intervalo para comprimento de precisão de repetição assegurado de 3000 mm.


