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VERBIJSTER IEDEREEN 

MET KLEUR



*De levensduur voor buitengebruik is gebaseerd op een versnelde weertest. De resultaten kunnen 
afhankelijk van de plaats, media en toepassing afwijken. Voor sommige toepassingen kan lamineren 
nodig zijn.

Unieke inktset. Ongeëvenaard kleurengamma. Verbluffende printkwaliteit.

LAAT UW KLEUREN 
STRALEN
De RF-640 8 Colour levert verbluffende prints die tot 3 jaar buitenshuis* meegaan. 
Perfect voor signmakers, specialisten voor carwrapping, standenbouw, 
drukkerijen en PSP’s die grote impact willen hebben en de juiste aandacht 
genereren.

De eco-solvent inkten van de RF-640 8 Colour zijn sneldrogend 
en compatibel met een enorm scala aan media, en combineren 
ongeëvenaarde printprestaties met nooit geziene flexibiliteit. Print 
opvallende signtoepassingen, produceer indrukwekkende event 
graphics, creëer stickers en volledige carwraps, en nog zoveel 
meer.

Levert keer op keer 
prachtige prints en 
kleurconsistente 
resultaten.

De VersaEXPRESS RF-640  
8 Colour (1625 mm) eco-solvent 
printer biedt het breedste 
kleurengamma in zijn klasse voor 
duurzame grafische outdoor 
elementen met CMYK plus Licht 
Zwart, Rood, Groen en Oranje inkt.

VERBIJSTER 
UW KLANTEN 
MET KLEUR.



De RF-640 8 Colour is doodgewoon 
de beste in zijn klasse. Lever 
uw klanten voortaan dus een 
onverslaanbaar kleurresultaat! Met 
de RF-640 8 Colour eco-solvent 
printer is tot 99% van Pantone® + Solid 
Coated binnen kleurbereik* zodat u 

meer kleuren kunt leveren dan ooit 
tevoren. Maak de meest veeleisende 
klanten tevreden met nauwkeurige 
kleurweergave, zelfs voor de meest 
veeleisende merken en huisstijlen. 
Lever ongelooflijke fotografische 
reproductie en briljante beeldkwaliteit.

De belangrijkste kenmerken:
• 64-bits architectuur voor voor snelle verwerking van  
 gecompliceerde bestanden
• EPS en PDF Engine voor accurate weergave van  
 beeldbestanden 
• gelijktijdig rippen van max. 8 opdrachten voor  
 een snelle productie
• uitgebreide uitwisseling van kleuren – nu compatibel  
 met PDF, EPS, TIFF, en PSD

• gradatiecurves per opdracht om individuele   
 inktkanalen aan te sturen
• standaard ondersteuning kleurenbibliotheek
• variabele gegevensfunctie
• printer pool – verstuurt dezelfde data aan diverse  
 apparaten van hetzelfde type*
• ondersteuning voor max. 4 vinyl snijplotters**
• Bibliotheek met drivers uitbreidbaar met extra  
 printers, snijplotters en printer/snijplotters.***

*Interne testen bewijzen dat tot 99% Pantone®+ Solid Coated binnen kleurbereik ligt. Pantone® referenties vanuit Adobe 
Illustrator CC 2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. De resultaten kunnen afhankelijk van de media afwijken.

Overtref uw concurrentie met veel meer kleur

Eenvoudig en precies vergelijken en weergeven van kleuren die moeilijk 
realiseerbaar zijn met gangbare inkten. 
De ultieme combinatie van de RF-640 8 Colour en de Ergosoft Roland 
Edition 2 SPECIAL PLUS RIP software, resulteert in een eenvoudig 
kleurmanagement. Een ongelooflijke waaier aan kleuren liggen binnen 
handbereik! 
Ideaal voor corporate branding, met inbegrip van moeilijk te 
reproduceren van huisstijlen van sportmerken en consumptiegoederen.

Moeiteloos en extreem nauwkeurig 
kleuren reproduceren

Concurrent VersaEXPRESS 
RF-640 8 colour

VersaEXPRESS 
RF-640 8 colour

Concurrent

De RF-640 8 Colour wordt geleverd met ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP, 
ontwikkeld voor de laatste versie ErgoSoft high-fidelity RIP voor digitale drukkerijen.

Optimaliseer de productie met

*Extra printclients vereist. ** Controleer voor compatibiliteit de plaatselijke Roland DG-vertegenwoordiger. Compatibele Roland printer / snijplotters kunnen zonder extra kosten als snijplotter 
worden toegevoegd en voor extra printerfunctionaliteit kunt u contact opnemen met uw lokale Roland DG-vertegenwoordiger. *** Voor compatibiliteit kunt u contact opnemen met uw lokale 
Roland DG-vertegenwoordiger.

Combineer uw RF-640 met een snijplotter 
om direct na het printen te snijden
Voor een ijzersterke workflow met veelzijdig printen en aansluitende afwerking 
combineert u de RF-640 8-kleurenprinter met een vinyl snijplotter, zoals de Roland 
CAMM-1 GR-640. Snel en gemakkelijk contour snijden van geprinte labels, stickers, 
thermotransfers, POP-displays e.d. 

GROEN
Versa EXPRESS 
RF-640 8 Colour

ROOD
10 kleurenprinter
van concurrent



www.rolanddg.eu

Printsnelheden

Printmodus Resolutie Pass Snelheid

High speed

360 x 720
6 10,5 m²/u

8 8,1 m²/u

540 x 720
10 6 m²/u

12 5,4 m²/u

Standard 720 x 720
10 6 m²/u

12 5,4 m²/u

High quality 1440 x 720

12 3,2 m²/u

16 2,3 m²/u

20 1,8 m²/u

ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS – Minimale systeemvereisten

Besturingssysteem

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional (32/64-bit)
Windows® 7 Home (32/64-bit)

CPU Intel® Core™ i3; 3 GHz of sneller aanbevolen

RAM 8GB of meer aanbevolen

Grafische kaart en scherm Beeldresolutie van 1600 x 900 of hoger aanbevolen

Vrije schijfruimte (HDD/SSD) 100 GB of meer aanbevolen

Optie

Model

ESL5-5CY ECO-SOL MAX 3 Inkt Cyan, 500 ml

ESL5-5MG ECO-SOL MAX 3 Inkt Magenta, 500 ml

ESL5-5YE ECO-SOL MAX 3 Inkt Yellow, 500 ml

ESL5-5BK ECO-SOL MAX 3 Inkt Black, 500 ml

ESL5-5LK ECO-SOL MAX 3 Inkt Light Black, 500 ml

INKU-EGS-500-RE INKU EGS Ink Red, 500 ml

INKU-EGS-500-GR INKU EGS Ink Green, 500 ml

INKU-EGS-500-OR INKU EGS Ink Orange 500 ml

SL-CL Cartridge reinigingsvloeistof, 220 ml

6701409310 Reinigingsset, 100 ml reinigingsvloeistof, 10 wattenstaafjes

11849102 Set afsnijmesjes, 25 stuks

*1 De mediahouder voor dit apparaat is speciaal ontworpen voor mediarollen met een kartonnen kern met een 
diameter van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) mediarollen zijn optionele flenzen nodig.  
*2 De printlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma. *3 Media type: Media gespecificeerd 
door Roland DG Corp. Temperatuur: 25°C (77°F), vochtigheid: 50%. Media op rollen moeten correct zijn 
geladen. Uitgezonderd uitzetten/krimpen van de media. Niet gewaarborgd bij gebruik van de heater of 
droger van de printer. In de veronderstelling dat alle correcties en aanpassingen aan de machine correct 
zijn uitgevoerd Afgelegde afstand: 1 m. *4 Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld Dit 
kan 5 tot 20 minuten duren, afhankelijk van de werkomgeving. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en 
de breedte van de media kan de vooraf ingestelde temperatuur niet bereikt worden.*5 Werkomgeving. De 
vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Roland behoudt zich het recht voor specificaties, materialen of accessoires zonder kennisgeving te wijzigen. 
Uw werkelijke resultaat kan verschillen. Voor een optimale kwaliteit is een regelmatig onderhoud van 
kritieke componenten vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw Roland-verdeler. Er is geen 
garantie of waarborg van toepassing tenzij uitdrukkelijk vermeld. Roland  is niet aansprakelijk voor eventuele 
incidentele schade of gevolgschade, al dan niet te verwachten, die door defecten aan dergelijke producten 
wordt veroorzaakt. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom 
van hun respectieve eigenaars. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het 
naleven van alle toepasselijke regelgeving en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft een 
licentie op de MMP-technologie van de TPL-groep.

RolandCare garantie

Geniet van de gemoedsrust van een van de meest 
uitgebreide garantiepakketten in de industrie, 
inbegrepen bij de VersaEXPRESS  
RF-640 8-kleurenprinter.

Optie

Oprolsysteem

Haal optimaal rendement uit de 
VersaEXPRESS RF-640 8 Colour 
met een oprolsysteem.
Rol drukwerk tot 50 kg op en 
organiseer de productie met 
maximale efficiëntie.

TUC-3

SELECT IMAGES BY
GEAUTORISEERDE DEALER:

Specificaties
Model RF-640 8 Colour

Printtechnologie Piëzo-elektrische inkjet

Mogelijke media

Breedte 259 tot 1.625 mm (10,2 tot 64 inch)

Dikte Max. 1,0 mm (39 mil) met liner

Buiten- 
afmetingen rol Max. 210 mm (8,3 inch)

Gewicht rol Max. 40 kg (88 lb)

Diameter rolkern (*1) 76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 inch)

Oprolsysteem Max. 210 mm (8,3 inch) buitendiameter / Max. 50 kg (110 lb) gewicht

Printbreedte (*2) Max. 1615 mm (63,6 in.)

Inkt 
Type ECO-SOL MAX 3 500 ml cartridges en INKU EGS 500 ml cartridges

Kleuren 8 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Zwart, Rood, Groen, Oranje)

Printresolutie (dpi) Max. 1440 dpi

Afstandsnauwkeuringheid (*3) Afwijking minder dan ± 0,3% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm,  
naargelang welke waarde groter is.

Verwarmingssysteem voor media (*4) Printverwarming in te stellen op: 30 tot 45°C (86 tot 113°F) 
Droger in te stellen op: 30 tot 50°C (86 tot 122°F)

Connectiviteit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatische omschakeling)

Energiebesparing Automatische slaapstand

Voeding AC 100 tot 120 V ± 10% 8,1A, 50/60 Hz of AC 220 tot 240 V ± 10% 4,1 A, 50/60 Hz

Stroomverbruik
Tijdens gebruik Ca. 1070 W

Slaapstand Ca. 31 W

geluidsniveau
Tijdens gebruik 62 dB (A) of minder

Slaapstand 49 dB (A) of minder

Afmetingen (met stand) 2575 mm (B) x 795 mm (D) x 1270 mm (H) (101,4 x 31,1 x 50 in.)

Gewicht (met stand) 140 kg (309 lb)

Omgeving
Ingeschakeld (*5) Temperatuur: 15° tot 32°C (59° tot 90°F) (20°C [68°F] of meer aanbevolen) / 

relatieve vochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie)

Uitgeschakeld Temperatuur: 5 tot 40°C (41 tot 104°F) / Vochtigheid: 20 tot 80% RV  
(geen condensatie)

Bijgeleverde accessoires ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP Software, stand, stroomkabel, 
mediaklemmen, mediahouder, reserve-afsnijmesjes, handleiding, enz.




