
Baseado na tecnologia galardoada VersaUV, o VersaUV LEJ-640 híbrido imprime CMYK em tintas branca e verniz em ambos os suportes  em rolo e
substratos rígidos até 13 mm (.51”) de espessura. Com a LEJ-640, pode imprimir a branco sobre uma variedade de textos e gráficos que se destacam. Camadas de verniz criam 
padrões e efeitos de relevo, perfeito para as marcas premium. Com 64 "de largura, o LEJ-640 permite-lhe explorar uma ampla gama  de aplicações com um único dispositivo, 

desde protótipos de embalagens e POP a displays de sinalização em grande formato.

Tintas especiais acrescentam valor e melhoram a sua criatividade.
A LEJ-640 supera impressoras tradicionais CMYK, com a adição de tintas branca e 
verniz que, em conjunto abrem um novo mundo de opções do design. Com tinta 
branca de elevada opacidade, pode imprimir texto nítido, brilhante e gráficos 
numa variedade de materiais coloridos e transparentes. O verniz pode ser 
disposto em camadas em acabamento mate ou com brilho evidente. Mais de 70 
padrões prontos-a-usar são incluídos na Biblioteca do Sistema de Texturas da 
Roland.

Com o LEJ-640, pode imprimir em virtualmente em qualquer substrato, desde finas 
películas flexíveis a placas leves e caixas de cartão até 13 mm (0,51 ") de espessura, sem 
distorção da forma do substrato ou acabamento superficial. Um mecanismo de fixação 
de materiais assegura uma impressão de alta qualidade mantendo os substratos no 
lugar e controlando o 
empenamento. Para uma 
produção não vigiada, a LEJ-640 
possui um sistema incorporado 
que suporta uma ampla gama 
de suportes em rolo.

Impressão num substrato plano Impressão em rolo

*Impresso em CMYK, bi-direccional

Modo imp.

Alta qualidade

Padrão

Velocidade alta

Velocidade de impressão

4,1 m 2/h

5,5 m 2/h

12,4 m 2/h

Modos de impressão e velocidades
da LEJ-640

C M Y K WH

C M Y K

C M Y K WHWH

GL

GL GL

Escolha de entre as três combinações de tinta

CMYK + verniz + tinta branca

CMYK + verniz + verniz

CMYK + tinta branca + tinta branca

Impressão
multi-camadas

Acabamento
brilhante

Acabamento
mate

Impressão em
substratos de rígido

(até 13 mm de espessura)

Tecnologia avançada
Um sensor integrado e totalmente automatizado determina a altura da cabeça 
de impressão para uma impressão adequada de cada trabalho da LEJ-460, 
assegurando a espessura dos meios a 
imprimir. Esta funcionalidade evita que a 
cabeça encrave e garante uma impressão 
fiável e de alta qualidade até 1440 x 1440 
dpi da mais ampla gama de substratos. O 
sistema único de circulação de tinta da 
Roland evita que as partículas de tinta 
branca se depositem assegurando uma 
redução de resíduos e uma qualidade de 
impressão consistente.

1,625mm

13mm 

largura

espessura

A LEJ-640 dispõe da nova geração de lâmpadas UV-LED lamps, concebidas para 
tratamento das tintas Roland ECO-UV. Este sistema de tratamento de vanguarda 
é de utilização segura e requer pouca energia 
para seu funcionamento. A duração da 
lâmpada estende-se até às 10.000 horas. As 
lâmpadas de tratamento LED da LEJ-640 
reposicionam-se de forma automática para 
uma qualidade de imagem em cada ciclo de 
impressão.

Impressão excepcional e efeitos de relevo em ambos os 
suportes em rolo e substratos rígidos.

Adicione um acabamento brilhante a displays POP cosmético para criar 
um brilho luxuoso.

Escolha de entre uma ampla variedade de materiais de painel para 
obter sempre excelentes resultados.

Criar protótipos de embalagens realistas utilizando caixas de 
cartão canelado e outros materiais rígidos.

Suporta impressões em rolo e substratos rígidos até
13 mm espessura

*O suporte de materiais depende do seu peso e uniformidade da superfície. É recomendado efectuar 
um teste de impressão antes da produção final.

Grandes lâmpadas UV-LED aumentam a produtividade e 
reduzem os custos

* O período de vida útil das lâmpadas Roland UV-LED pode variar 
devido às condições da temperatura e de impressão.



A Roland reserva-se o direito de realizar mudanças nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. O seu produto actual pode variar. Para uma óptima qualidade de produto, pode ser necessária uma manutenção periódica dos principais componentes. Por 
favor, contacte o seu revendedor Roland para mais informação. Nenhuma garantia ou obrigação está implícita com excepção do expressamente indicado. A Roland não se responsabiliza pelos danos incidentais ou consequenciais, previsíveis ou não, causados por defeitos 
nestes produtos. Os clientes são os responsáveis pela observação e cumprimentos de Leis e decretos relacionados, se os materiais impressos vierem a estar em conctato directo com alimentos ou bebidas. 
 Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprie tários. A Roland DG Corp. licenciou a tecnologia MMP do Grupo TPL.

www.rolanddg.pt
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Especificações
Tecnologia de impressão

Materiais

Largura de impressão *2

Cartuchos de tinta

Resolução de impressão (pontos por polegada)
Precisão de distância *3
Sistema de rebobinamento
automático de materiais
Conectividade
Função de poupança de energia
Requisitos de energia

Consumo de energia

Nível de ruído acústico

Ambiente

Dimensões (com estante)

Peso (com estante)

Acessórios incluídos

Largura

Espessura

Peso

Diâmetro externo do rolo 
Diâmetro do núcleo *1

Tipo
Capacidade
Cores

Diâmetro exterior de rolo permitindo o rebobinamento
Peso permitindo rebobinamento

Durante a operação
Modo de repouso
Durante a operação
Modo de repouso
Ligado
Desligado
Com mesa
Sem mesa
Com mesa
Sem mesa

Jacto de tinta piezoeléctrico
Rolos: 210 a 1625 mm
Materiais rígidos, materiais de corte: 250 a 1625 mm 
Rolos: Máximo de 1,0 mm (39 mil) com liner
Materiais rígidos, materiais de corte: Máximo de 13 mm
Rolos: Máximo de 40 kg
Materiais rígidos, materiais de corte: Máximo de 12 kg 
Máximo de 210 mm
76,2 mmou 50,8 mm
Máximo de 1.615 mm
TINTA Roland ECO-UV
220 cc
Seis cores (cian, magenta, amarelo, preto, branco e brilho)
Máximo de 1440 dpi
Erro menor que ±0,3% de distância percorrida, ou ±0,3 mm, o que for maior
Máximo de 210 mm 
Máximo de 40 kg 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, ligação automática)
Função de repouso automático
CA 220 a 240 V ±10%, 50/60 Hz
500 W
15,2 W
64 dB (A) ou menos
40 dB (A) ou menos
Temperatura: 20 a 32 °C[22°C ou superior, como recomendado], humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)
Temperatura: 5 a 40 °C, humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
3184 (largura) x 3658 (profundidade) x 1281 (altura) mm 
3184 (largura) x 836 (profundidade) x 1281 (altura) mm 
316 kg
240 kg
Estante, mesa (RU-640 e MB-640), cabo de energia, grampos para materiais, lâmina sobresselente para corte de separação, software RIP (Roland VersaWorks), manual do utilizador, etc.

Requisitos do sistema Roland VersaWorks Dual
Sistema de operação

CPU
RAM
Placa de vídeo e monitor
Espaço livre de disco rígido
Sistema de ficheiros em disco rígido
Drive óptica

Windows® 7 Professional/Ultimate (32 bits); Windows Vista® Business/Ultimate (edição de 32-bit), o 
Windows XP Professional Service Pack 2 ou posterior (32-bit) 
Core™2 Duo, 2.0 GHz ou mais rápido recomendado 
2 GB o más recomendados
Resolução de 1280 x 1024 ou mais recomendada
40 GB ou mais recomendado
Formato NTFS
Drive de DVD-ROM 

Magenta, 220 cc
Amarelo, 220 cc
Ciano, 220 cc
Preto, 220 cc
Branco, 220 cc
Brilhante, 220 cc
1 pç.

Tinta ECO-UV

Líquido de limpeza

EUV-MG
EUV-YE
EUV-CY
EUV-BK
EUV-WH
EUV-GL
SL-CL

Opções Modelo Descrição

Os componentes vaporizados poderão irritar os olhos, nariz ou garganta de forma ligeira durante e após a impressão com 
este produto. Em caso de impressão continuada num espaço fechado, a densidade das composições voláteis 
acumular-se-á e pode irritar os olhos, nariz e/ou garganta. A Roland recomenda vivamente a instalação de um sistema de 
ventilação e a utilização deste produto numa sala bem ventilada. Para mais informações, queira contactar o seu distribuidor 
local ou retalhista.

Sobre a tinta a branca
Devido à natureza das tintas de cor branca, o pigmento fixar-se-á no cartucho 
de tinta e no sistema de fluxo de tinta, fazendo com que tenha de agitar o 
cartucho antes de cada utilização.

Com certificação ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008
A Roland procura a protecção do meio ambiente e a melhoria contínua da qualidade. Sob a filosofia de conservação do meio 
ambiente e da saúde humana, a Roland está a trabalhar activamente para a eliminação dos solventes orgânicos em produção, 
para a redução e reciclagem de resíduos, para a redução da energia utilizada e para a aquisição de produtos reciclados. A Roland 
esforça-se de forma constante para fornecer a mais elevada segurança de produto possível.

*1 O suporte de materiais desta máquina destina-se exclusivamente a materiais cujo diâmetro interno do tubo de papel seja de 3 polegadas. Para utilizar um diâmetro interno do material de 2 polegadas, utilize as flanges disponíveis como opção.
*2 A longitude de impressão está sujeita às limitações do programa.
*3 Utilizando os meios especificados Roland, carregado correctamente sem usar a mesa, percurso de impressão de 1m, temperatura: 25 °C (77 °F), humidade: 50 %RH, os rolos de constrição são posicionados correctamente no topo do material, excluindo a expans ão ou contracção 

do material e todas as funções de correcção e ajuste desta máquina foram devidamente configuradas e ajuste desta máquina foram devidamente configuradas.
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