
COM PRIMÁRIO IMPRIMÍVEL

IMPRESSORA PLANA UV-LED PARA IMPRESSÃO DIRETA NO OBJETO



LEF-300 área de impressão 
770mm (largura) x 330mm (comprimento)

PERSONALIZAÇÃO DIGITAL PRODUTIVA

PRODUTIVA
CONSTRUÍDA PARA SATISFAZER REQUISITOS DE 
ELEVADO VOLUME. A VersaUV LEF-300 tem uma 
área de impressão de grande capacidade, de 770 
mm de largura por 330 mm de comprimento. Com 
quatro cabeças de impressão e duas lâmpadas UV-
LED, a LEF-300 permite uma rápida impressão direta 
bidirecional com tintas Branca e Verniz (Gloss), cada 
uma fornecida por dois canais para uma impressão 
ainda mais rápida.* 
Para atender às necessidades dos clientes no local de 
produção, a LEF-300 inclui ligações de entrada/saída 
que suportam dispositivos externos, tais como luzes 
de aviso e alimentador automático de bandejas.

FÁCIL DE USAR

O SOFTWARE ROLAND VERSAWORKS DUAL RIP  
inclui todas as características avançadas e fáceis 
de utilizar do VersaWorks e suporta, nativamente, 
ficheiros PostScript e PDF para a reprodução 
melhorada de ficheiros quando são utilizadas camadas 
e transparências. Novas funcionalidades como a 
Criação de Camadas de Cores Especiais permitem que 
os dados de brancos ou brilhos sejam criados a partir 
dos trabalhos; a função Manter Posição de Recorte 
permite uma precisão melhorada ao imprimir efeitos 
especiais e tinta branca.

SEGURA
A TAMPA DA VERSAUV LEF-300 SALVAGUARDA 
UTILIZADORES ao encerrar completamente as peças 
móveis. Previne a entrada de poeiras na área de 
impressão, ao mesmo tempo que bloqueia a luz UV-
LED. Os cartuchos de tinta estão localizados na lateral 
do dispositivo para permitir a substituição durante o 
funcionamento sem a necessidade de abrir a tampa. 
Ao mesmo tempo, assegurando que o dispositivo 
pode ser utilizado em quaisquer ambientes de loja de 
impressão, industriais e comerciais.*Quando na configuração de tinta CMYK+Gl+Wh



VERSÁTIL
IMPRIMA NUMA ENORME VARIEDADE DE 
SUPERFÍCIES com a VersaUV LEF-300, tais como 
acrílico, madeira, cartão, plástico, tecido, pele e pele 
ecológica. Uma mesa de vácuo facilita a manutenção 
de materiais no local e suporta artigos de até 100 mm 
de altura e 8 kg de peso. Imprima diretamente numa 
ampla gama de artigos incluindo pens USB, capas de 
telemóveis, artigos publicitários empresariais, sinais, 
troféus personalizados, ofertas, bens industriais, 
protótipos de produtos e muito mais. As possibilidades 
são praticamente infinitas.

Com a nova opção incorporada de tinta primária ECO-
UV da LEF-300, pode de forma rápida e conveniente 
imprimir em materiais como vidro, cristal e plástico 
imprimindo o primário diretamente do VersaWorks 
Dual RIP antes de aplicar as tintas CMYK, Branca e 
Verniz.*

ALTA QUALIDADE
A TINTA ECO-UV AVANÇADA PRODUZ RESULTADOS 
EXCECIONAIS e está disponível em cartuchos de 220 
cc e nos cartuchos mais económicos de 500 cc.^ 
Concebida para a flexibilidade, a tinta adapta-se à 
volta de cantos e curvas complexas para decoração de 
uma gama alargada de artigos. Uma camada base de 
tinta Branca permite que materiais claros ou escuros 
sejam impressos. E camadas de Verniz podem ser 
aplicadas para criar gravações simuladas e texturas 
3D; a Biblioteca do Sistema de Texturas Roland incluída 
contêm 72 padrões de texturas prontos a utilizar.

2 CONFIGURAÇÕES DE TINTA DISPONÍVEIS

ROLAND TEXTURE SYSTEM LIBRARY

M MGl PrWh WhY YGl GlC CK K

*A qualidade e aderência da tinta podem variar em função dos materiais 
utilizados. Recomendamos a realização de testes de aderência da tinta para 
garantir resultados de impressão ótimos. 
Pode solicitar a sua amostra enviando um e-mail para dib-digitalg@rolanddg.com. ^Tinta branca somente disponível em cartuchos de 220cc



Um sistema de Filtragem de Ar Opcional
está disponível para a VersaUV LEF-300.

Isto inclui um �ltro de carbono ativo,
divisão de armazenamento de tinta e
função de ligar/desligar automático.
Esta unidade pode ser colocada
facilmente por baixo da LEF-300.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

www.rolanddg.pt

Sistema de Filtragem de Ar Opcional

Garantia RolandCare

Sistema Operativo
Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)

CPU Recomendado Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz ou mais rápido

RAM

Placa Gráfica e monitor

Espaço livre de Disco

Ficheiro de Sistema do Disco Rígido

Leitor Ótico

Recomendado 2 GB ou mais

Recomendada uma resolução de 1,280 x 1,024px ou mais

40 GB ou mais

Formato NTFS 

DVD-ROM drive

* O Roland VersaWorks Dual é uma aplicação de 32-bit, que corre em 64-bit Windows ® com WoW64 (windows 32-bit em 
Windows 64-bit).

Requisitos do Roland Versa Works Dual System

* A tinta branca não está disponível em cartuchos de 500cc
** A qualidade e aderência da tinta podem variar em função dos materiais utilizados. Recomendamos a realização de testes de 
    aderência da tinta para garantir resultados de impressão ótimos.

Tinta 
ECO-UV

EUV / EUV4

Primário

220cc/
500cc

220cc

220cc

EUV-CY / EUV4-CY / EUV4-5CY

EUV-MG / EUV4-MG / EUV4-5MG  

EUV-YE / EUV4-YE / EUV4-5YE

EUV-BK / EUV4-BK / EUV4-5BK 

EUV-WH / EUV4-WH*

EUV-GL / EUV4-GL / EUV4-5GL

Cyan

Magenta

Amarelo

Preto

Branco

Verniz

Modelo Descrição

Líquido de limpeza

Opções

* Temperatura: 23°C (73°F), humidade: 50%

Dimensões

Cabeça de impressão jato de tinta Piezoeletrica

Máx. 800 (largura) × 360 (comprimento) × 100 (altura) mm (31.5 × 14.2 × 3.94 in.)

Máx. 770 (largura) × 330 (comprimento) mm (30.3 × 13 in.)

6 cores (cyan, magenta, amarelo, preto, branco e verniz) 
6 cores (cyan, magenta, amarelo, preto, branco e verniz) e primário

Lâmpada UV-LED x 2 

Máx. 1,440 dpi

Erro inferior a ±0.3 mm (±11.8 mil) ou ±0.3% da distância especificada, 
o que for maior

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, mudança automática)

Função de sleep automático

AC 100 a 240 V ± 10%, 2.1 A, 50/60 Hz

Aprox. 178 W

Aprox. 18 W

60 dB (A) ou menos

49 dB (A) ou menos

144 kg (317.5 lbs.)

Temperatura: 20 a 32°C (68 a 90°F) (22°C [72°F] ou mais alto é 
recomendado), Humidade: 35 a 80% RH (sem condensação)

Temperatura: 5 a 40°C (41 a 104°F), 
Humidade: 20 a 80% RH (sem condensação)

Roland VersaWorks Dual RIP & PRINT MANAGEMENT SOFTWARE,
Manual de Utilizador, Pad trays, Cabo de alimentação etc

Máx. 8 kg (18 lbs.)Peso

Cores

Durante a 
Operação

Modo Sleep

Durante a 
Operação

Durante standby

1,560 (largura)×955(profundidade)×576(altura)mm(61.4×37.6×22.7 in.),
[Quando o cartucho está inserido; 1,866 × 955 × 576 mm 
(73.5 × 37.6 × 22.7 in.) ]

Dimensões

Power on

Power off

Tecnologia de Impressão

Media

Largura e Comprimento da
Impressão

Cartuchos
de Tinta

Cartucho ECO-UV (EUV, EUV4) 220cc
Cartucho ECO-UV (EUV4) 500cc (A tinta branca não está disponível em cartuchos de 500cc)

Tipo e
Capacidade

Unidade de Cura da tinta

Resolução de Impressão (dpi)

Precisão de Distância*

Conetividade

Erro inferior a ±0.2 mm (±7.9 mil) ou ±0.1% da distância especificada, 
o que for maior

Precisão de Repetição*

Função de poupança de energia

Requisitos de energia

Consumo
de Energia

Nível de
ruído 
acústico

Peso

Ambiente

Itens incluídos

Especificações

Velocidades de Impressão

Os componentes vaporizados podem irritar ligeiramente os olhos, nariz e/ou garganta durante e depois da impressão com este produto. Se imprimir continuadamente num
espaço fechado, a densidade da composição volátil vai acumular e pode irritar os olhos, nariz e/ou garganta. A Roland DG recomenda fortemente que instale um sistema
de ventilação e utilize este produto numa sala bem ventilada. Para mais informações, por favor contacte o seu distribuidor local.

Sobre a tinta branca.
Devido à natureza da tinta branca, o pigmento pode sedimentar no cartucho e no sistema de alimentação da tinta, requerendo que o cartucho seja agitado antes de cada utilização.

A Roland DG reserva o direito de alterar especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. A impressão atual pode variar. Para uma ótima qualidade de impressão, pode ser necessária uma
manutenção periódica a componentes críticos. Por favor contacte o seu distribuidor Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita, para além da expressamente definida. A Roland DG não
será responsável por quaisquer danos acidentais ou consequentes, sejam eles previsíveis ou não, causados pelo defeito neste produto. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas
são propriedade dos seus respetivos donos. A reprodução ou utilização de material copyrighted é regulamentada por leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por respeitar todas
as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer incumprimento. A Roland DG Corporation licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

CMYK  BRANCO TRANSPARENTE

Alta Qualidade:       1.39m 2/h Alta Qualidade:      1.07m 2/h Verniz Gloss:               1.26m 2/h

Standard:         2.26m 2/h Standard:               2.26m 2/h
 

Verniz Matte:               2.19m 2/h

EUV-PR**

SL-CL

Primário

Líquido de limpeza

Desfrute da tranquilidade de ter um dos pacotes
de garantia mais abrangentes da indústria, 
incluído com a UV LEF-300.


