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AQUI FICAM APENAS 7 DAS MUITAS RAZÕES 
QUE O JUSTIFICAM 

Para negócios de sinalização e artes gráficas, pode ser um 

desafio responder às exigências dos clientes com tempos 

de resposta rápidos e sem sacrificar a qualidade. Utilizar uma 

solução que combine as funcionalidades de impressão & corte 

num só dispositivo pode trazer vantagens significativas em 

termos de produtividade, mas apenas se o resultado final for de 

qualidade e a um nível de investimento que permita obter um 

excecional retorno sobre o investimento. 

É aí que entra a impressora/cortadora TrueVIS VG2. Construída 

graças a 35 anos de know-how em fabrico da Roland e 16 

gerações de inovação em impressão & corte, foi aperfeiçoada 

com milhares de utilizadores experientes como você. A TrueVIS 

VG2 é realmente a única escolha séria para profissionais da 

impressão.

IMPRESSÕES PRONTAS 
A SEREM APLICADAS EM 
6 HORAS* PARA UMA 
INSTALAÇÃO NO MESMO DIA
Com clientes a pedirem tempos de resposta cada vez mais rápidos para a produção 

dos seus gráficos, os Fornecedores de Serviços de Impressão precisam de uma 

solução que consiga acompanhar os seus requerimentos de produção sem 

sacrificar a qualidade de impressão ou comprometer a compatibilidade de suportes.

As impressoras/cortadoras TrueVIS VG2 respondem a esta necessidade - com 

impressões prontas a laminar e que ficam prontas imediatamente em apenas 6 

horas* para instalações reais no mesmo dia, numa vasta gama de aplicações para 

exteriores e interiores.

O DISPOSITIVO DE GRANDE 
FORMATO QUE A INDÚSTRIA 
RECLAMAVA:
A GALARDOADA IMPRESSORA/
CORTADORA TRUEVIS VG2 
SERIES. 

1.

*  Testes realizados pela Avery Dennison US em suportes digitais da Série MPI. Quando se utiliza este tipo de suporte, as impressões realizadas na VG2 com 
tinta TR2 podem ser laminadas após um período de 6 horas quando os rolos ou as imagens estiverem devidamente ventilados e ligeiramente enrolados. 
Para obter mais informações, consulte:
   https://graphics.averydennison.com/en/home/services/warranty.html. Poderão verificar-se diferenças regionais. Por favor, verifique com o seu agente local.



NOVA TINTA COR DE LARANJA 
Quando se trata de qualidade de impressão espantosa, a VG2 define a o novo padrão. 

A tinta cor de laranja expande a palete de cores, consegue uma reprodução de cores 

incrivelmente realista e permite uma correspondência de cores corporativas súper precisa. 

Também acrescentamos novas funcionalidades e características para tornar simples e 

fácil a otimização da sua produção de cores. Por exemplo, a “Biblioteca do Sistema de 

Cor de Laranja” inclui cerca de 130 referências a cores com nome para simplificar as 

correspondências entre cores de laranja e perfis ICC multicolores, permitindo à tinta Cor de 

laranja ser utilizada em qualquer tipo de ficheiro para maximizar a palete de cores, até em 

imagens fotográficas.

Além disso, a nova funcionalidade True Rich Color permite obter um resultado intenso e 

incisivo, enquanto mantém os cinzentos neutros, 

por isso, não é necessário escolher entre o 

brilho das cores e a neutralidade da escala de 

cinzentos e preto e branco. 

A tinta Cor de Laranja da TR2 também foi 

desenvolvida para permitir alcançar uma 

durabilidade incrível em exteriores quando 

comparada com outras tintas Cor de laranja, para 

que os seus gráficos tenham, daqui a 3 anos, o 

mesmo impacto que tinham no momento da sua 

instalação**. 
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A NOVA TINTA 
TrueVIS
TR2  
A tinta TrueVIS TR2 permite obter uma reprodução 

da cor otimizada, um maior realismo em imagens 

impressas e uma palete de cores mais variada, 

através de uma série de aplicações para exteriores e 

interiores. Além disso, permite obter um desempenho 

extraordinário em aplicações muito exigentes em que 

a elasticidade, a aderência e a resistência à fricção 

são fatores cruciais. Na verdade, a tinta TR2 permite ir até aos 200% de elasticidade*, 

tornando-a ideal para adesivos para veículos. Para a decoração de roupa, a tinta TR2 

oferece uma lavabilidade incomparável, com resultados duradouros em vestuário 

personalizado. Tudo isto ao mesmo tempo que oferece uma eficiência excecional da 

tinta com reduzidos custos de consumo de tinta e uma durabilidade em exterior líder do 

mercado; de até 3 anos sem laminação**.

A tinta TrueVIS TR2 está disponível em 9 cores: CMYK, LcLmLk, além de Cor de laranja e 

Branco, e em três configurações de tinta: 2 8-configurações de tinta a cores e dual CMYK.

CERTIFICADA PELOS PRINCIPAIS 
FORNECEDORES DE SUPORTES 
DA INDÚSTRIA
A combinação da tinta TrueVIS VG2 com a TR2 está certificada para resultados duradouros 

com Garantia da 3MTM MCSTM. Além disso, a VG2 e a tinta TR2 estão certificadas pela Avery 

DennisonTM ICSTM Performance Guarantee (garantia de desempenho da Avery DennisonTM 

ICSTM). A tinta TR2 também está certificada pela GREENGUARD Gold pelas suas emissões 

químicas reduzidas, sendo segura para aplicações gráficas em interiores.

Ser reconhecida por algumas das maiores certificações de desempenho e segurança na 

indústria não confere apenas outro nível de segurança para si e para os seus clientes, 

como também lhe permite promover o seu negócio como sendo certificado e destacar-se 

da concorrência.
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*   Em função do suporte e da aplicação.

**  A vida útil para uso no exterior é baseada em ensaios acelerados de resistência às condições atmosféricas. Os resultados podem variar 
consoante a localização, o suporte e a aplicação.
    A laminação poderá ser necessária em algumas aplicações.



UM FLUXO DE 
TRABALHO 
OTIMIZADO PARA 
UMA PRODUÇÃO 
EFICAZ  
A TrueVIS VG2 está equipada com um pack de funcionalidades incluídas no software RIP 

VersaWorks 6, que suporta integralmente PDF 2.0. Isso permite que ficheiros complexos 

sejam processados diretamente no RIP, minimizando a necessidade de solicitar aos clientes 

tipos de ficheiros alternativos e agilizando o processo de produção. E os operadores 

podem realizar remotamente operações-chave a partir da “Roland DG Mobile Panel App”, 

uma aplicação recentemente concebida, que está disponível tanto para sistemas iOS, como 

Android. Tudo isto se soma à facilidade de utilização, precisão e fiabilidade que espera de 

uma máquina de produção.

MAIS DE 40 
MELHORIAS
Os engenheiros da Roland analisaram cada aspeto da 

solução TrueVIS VG2 para garantirem que responde às 

necessidade dos profissionais da impressão de hoje em dia. 

O resultado traduz-se em mais de 40 melhorias inteligentes 

e intuitivas, e funcionalidades que, no seu conjunto, trazem 

benefícios enormes para o dia a dia do seu negócio.

• Para minimizar o tempo de configuração, a VG2 "aprende" o 

tempo médio de início diário para produção e executa o seu 

programa de automanutenção antecipadamente para estar pronta a ser usada quando desejar

• A VG2 aquece mais rapidamente após estar em stand-by, reduzindo o tempo de espera ao longo 

do dia de trabalho

• Para otimizar a precisão da impressão e do corte, uma inovadora roda de aperto e uma

   roda de aperto de pressão lateral facilitam o carregamento de uma vasta gama de suportes e 

permitem um melhor registo 

• Para evitar danificar gráficos impressos, as rodas de aperto no centro levantam-se 

automaticamente antes do corte, sem que precise de realizar nenhum trabalho manual 

• Uma nova função de sobrecorte emula os resultados de uma cortadora tangencial, obtendo 

cantos afiados e limpos em suportes difíceis para minimizar o desperdício e reduzir o tempo de 

remoção do material indesejável. 

Tudo isto e muito mais - pequenas modificações que, quando combinadas, fazem uma diferença 

muito grande.
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6. FIABILIDADE CONSEGUIDA 
GRAÇAS A 35 ANOS DE 
KNOW-HOW DE PRODUÇÃO
A Roland DG baseou-se em décadas de conhecimento de produção e em 

várias gerações de know-how de impressão e corte para introduzir a VG2 no 

mercado, para que os utilizadores tenham paz de espírito, sabendo que esta 

solução diferenciada dará resultados dia após dia.

Construída sobre 16 gerações de feedbacks 

de utilizadores, a VG2 não oferece apenas 

uma funcionalidade de nível superior, como 

também oferece melhorias ao nível da 

usabilidade e uma delicadeza que outros 

produtos não conseguem, simplesmente, 

igualar. E, claro está, as máquinas da Roland 

oferecem uma fiabilidade inabalável.

A VG2 foi construída para garantir muitos 

anos de trabalho fiável - até nos ambientes 

mais exigentes - e é reconhecida pelo 

serviço e assistência de renome na indústria

da Roland DG.
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IMAGENS SELECIONADAS POR:

VG2-640
1625 mm

VG2-540
1371 mm

Apenas 7 das várias dezenas de razões pelas quais investir na solução de impressão & corte 

TrueVIS VG2 da Roland é a escolha óbvia para profissionais das artes gráficas. A TrueVIS VG2 

pode revolucionar o seu negócio.

Para saber mais, visite rolanddg.eu.

www.rolanddg.pt


