
         BASTA  
COMEÇAR

     O CONSTRUTOR 
DE NEGÓCIOS

GRANDES  
        NEGÓCIOS 

Ideal para            Arrancar o seu 
           negócio de impressão 
personalizada.

A LEF-12i é ideal para 
personalização de curto prazo  
de pens USB, capas de 
telemóveis, molduras e 
outros objetos pequenos.

           A LEF2-200 é a  
           construtora de negócios: 
perfeita para personalização de 
curto prazo de objetos
pequenos a médios.

Uma opção de tinta de 
primário expande a gama 
de materiais nos quais  pode imprimir diretamente.

          A LEF2-300 é o modelo 
          maior e mais
poderoso, ideal para  
personalização de volume
de produção de objetos  
de tamanho pequeno a médio, 
ou de artigos maiores únicos. 
Uma opção de tinta de  
primário expande a gama  
de materiais nos quais   pode imprimir diretamente. 

Preço  € €€ €€€

Área de impressão  
máxima

305 x 280 mm 508 x 330 mm 770 x 330 mm

Altura de  
impressão máxima

100 mm

Peso de  
objeto máximo

5 kg 5 kg 8 kg

Produtividade

    

          

Tiragem exemplo:  
8 telemóveis 

Tiragem exemplo:  
14 telemóveis

Tiragem exemplo:  
22 telemóveis

Resolução:   
1440 x 720

Resolução:  
720 x 720

Resolução:  
720 x 720

Direção:   
Unidirecional

Direção:   
Unidirecional

Direção:   
Bidirecional

Tempo para leito:  
9 minutos

Tempo para leito:  
8 minutos

Tempo para leito:   
6 minutos 

Tempo por artigo (médio): 
67 segundos

Tempo por artigo (médio):
34 segundos

Tempo por artigo (médio):  
16 segundos

Tipo de tinta ECO-UV Roland

Combinações 
de tintas

C M Y K W Gl

CMYK + Branco + Brilho CMYK +Branco + Brilho

CMYK + Branco + Primário 

CMYK + Branco + Branco

CMYK + Branco + Brilho + 
Brilho 

CMYK + Branco + Primário + 
Brilho

Software   
RIP incluído

Roland VersaWorks 6

Dimensões  
da máquina

999 (l) x 862 (p)  
x 549 (a) mm

1,202 (l) x 962 (p)  
x 549 (a) mm

1,866 (l) x 955 (p)  
x 576 (a) mm

mins mins mins

Características Comuns

VEJA QUANTO LUCRO PODE 
OBTER SEMANALMENTE COM
UMA IMPRESSORA VERSAUV LEF 
DA ROLAND
www.rolandroicalculator.eu

VersaWorks  
6 RIP software
Desenvolvido pela Roland
DG exclusivamente para dispositivos Roland, o
VersaWorks 6 é um poderoso software RIP com
uma interface fácil de utilizar que permite 
a gestão dos trabalhos de forma inteligente.
O VersaWorks 6 inclui um manancial de 
características úteis, incluindo bibliotecas 
PANTONE® incluída, uma calculadora de 
previsão de tinta e impressão de dados 
variável, entre muitas outras.

 

 

Tintas ECO-UV
A tinta ECO-UV da Roland proporciona  
uma elevada densidade de cor e uma 
vasta gama de imagens excecionais,
 impressão após impressão.
Disponível em CMYK, Branco e Brilho, a 

 

tinta ECO-UV é ideal para aplicações 
interiores e exteriores, pode imprimir ao 
redor de curvas e superfícies irregulares 
sem ficar com fendas e faz uma cura
instantânea, pelo que as impressões 
podem ser manuseadas logo após saírem 
da impressora. 

 

Adicionar acabamentos e texturas 
vistosos aos seus designs pode
mais do que duplicar o seu valor - e isso vale 

 

ouro para um prestador de serviços gráficos!
Estenda uma camada base de branco e 
faça uma impressão por cima com CMYK 
para fazer com que as cores sobressaiam 
em materiais escuros, ou utilize a opção 
de tinta transparente para destacar áreas
com um acabamento de cores brilhante 
ou mates. A tinta transparente também pode
criar efeitos táteis únicos como gravação simulada,
texto em Braille e texturas 3D.

Lâmpadas LED UV
Lâmpadas LED que poupam 
energia e duram até dez vezes 
mais do que  as lâmpadas UV convencionais.
Essas podem ser instantaneamente ligadas e 

desligadas para um verdadeiro funcionamento 
a pedido, com um tempo de aquecimento 
mínimo.

Objetos curvos
Assegure uma consistência 
de impressão excecional em 
superfícies curvas ou irregulares.

A LEF tem um modo de impressão à distância 
intuitivo que pode lidar com uma falha de 
até 5 mm entre a cabeça e a área de impressão.

Mesa de vácuo
É recomendada uma 
mesa de vácuo se estiver a
imprimir em materiais leves ou semiflexíveis.

Este vem como padrão com um modelo 
VersaUV LEF2-300 e como um acessório 
opcional para o LEF2-200

CALCULE
O SEU 

LUCRO!

C M Y K W Gl C M Y K W Gl

C M Y K W Pr C M Y K W Gl

C M Y K W W

Gl

Pr

Efeitos de tinta 
estonteantes

INFOGRÁFICO DE COMPARAÇÃO LEF 
IMPRESSORAS UV ROLAND 
VERSAUV LEF


