
Deze vlakbedprinter is verkrijgbaar in twee breedtes, als LEC2-330S in 762 mm (30") 
en als LEC2-640S in 1625 mm (64"). De maximale printhoogte is een indrukwekkende 
230 mm en de capaciteit van de printtafel bedraagt 100 kg/m2. 

UV-LED Vlakbedprinter

Bezoek www.rolanddg.eu 
voor meer informatie

GEBOUWD VOOR VEELZIJDIGHEID

Print op een 
vrijwel onbeperkt 
gamma flexibele 

en stijve substraten 
en voorwerpen.

INDRUKWEKKEND 
PRINTVERMOGEN

Lever een snelle 
doorlooptijd voor 

opdrachten, met prints 
die direct klaar zijn voor 
afwerking en installatie.

TIJDBESPARENDE 
DOORLOOPTIJDEN 

Verras uw klanten 
met kleurenprints van 
verbluffende kwaliteit, 

met ECO-UV EUV5 
inkt.

GEWELDIGE 
PRINTKWALITEIT

De LEC2 S-serie heeft 
een snelle leercurve, is 
eenvoudig te gebruiken 
en direct gebruiksklaar 

na installatie.

GEBRUIKS
VRIENDELIJK



Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties, materialen of accessoires. Het uiteindelijke resultaat kan variëren. Voor een optimale 
uitvoerkwaliteit kan periodiek onderhoud aan kritieke onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-dealer voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg geïmpliceerd dan 
uitdrukkelijk vermeld. Roland DG is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, al dan niet voorzien, veroorzaakt door defecten aan dergelijke producten. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. 
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 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 van toepassing zijnde wetten en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft de MMP-technologie in licentie gekregen van de TPL-groep.

Geniet van de gemoedsrust van een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, inbegrepen bij de LEC2 S-Serie.

AFBEELDINGEN GESELECTEERD DOOR:

GEAUTORISEERDE DEALER:

www.rolanddg.eu

LEC2-330S LEC2-640S 

Model F200 Vlakbed F200 Vlakbed F300 Vlakbed F400 Vlakbed

Printmethode Piëzo inkjet

Mogelijke media

Breedte 762 mm 1625 mm 1625 mm 1625 mm

Dikte/hoogte 0,01 tot 230 mm 0,01 tot 230 mm 0,01 tot 230 mm 0,01 tot 230 mm

Gewicht bed 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2

Afmetingen bed 820 (B) x 2085 (D) mm 1696 (B) x 2090 (D) mm 1696 (B) x 3090 (D) mm 1696 (B) x 3818 (D) mm

Printgrootte* 736 (B) x 1500 (L) x 230 (H) mm 1615 (B) x 1500 (L) x 230 (H) mm 1615 (B) x 2500 (L) x 230 (H) mm 1615 (B) x 3148 (L) x 230 (H) mm

Inktpatronen
Type ECO-UV EUV5

Kleuren Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit, Gloss, Primer

Inktconfiguraties CMYKCMYK, CMYKWhWhGlGl, CMYKWhWhGlPr 

Vacuümzones 1 1 2 3

Printresolutie (dpi) Maximum 1440 dpi

Aandrijving Stappenmotor met hoge resolutie 

Afmetingen
Printeenheid 1945 (B) x 2152 (D) x 1780 (H) mm 2819 (B) x 2152 (D) x 1780 (H) mm 2819 (B) x 3152 (D) x 1780 (H) mm 2819 (B) x 3880 (D) x 1780 (H) mm

Bedieningseenheid 530 (B) x 530 (D) x 1080 (H) mm

Standaard accessoires RIP-software, gebruikshandleiding, voedingskabel, reinigingskit, installatiegereedschapskist

De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

* Maximale printbreedte met minimale marges. Sommige media / objecten kunnen minder zijn. Controleer dit voor het printen.

Specificaties

SIGN EN GRAPHICSPROMOTIONELE EN GEPERSONALISEERDE OBJECTEN

VERPAKKING INDUSTRIËLE PRODUCTEN


