
Opções

True VIS 
Element INK

TE-BK Preto, 500 ml

Líquido de limpeza TR-CL Líquido de limpeza, 500 ml

Lâminas
ZEC-U5032 Para vinil de sinalização em geral, 2 pçs

ZEC-U5025 Para vinil espesso, refletivo e fluorescente,
assim como vinil de sinalização em geral, 5 pçs.

Suportes da lâmina
XD-CH2 Suporte da lâmina com ajustador de extensão, feito de alumínio

XD-CH3 Suporte da lâmina com ajustador de extensão, feito de resina

TE-YE Amarelo, 500 ml

TE-MG Magenta, 500 ml

TE-CY Ciano, 500 ml

Opcional

Sistema de rebobinamento automatizado

Sistema operacional
Windows® 10 (32/64-bits)
Windows® 8.1 (32/64-bits)
Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bits)

RAM 2 GB ou mais recomendado

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

Placa de vídeo e monitor Resolução de 1.280 x 1.024 ou mais recomendado

Espaço livre no disco rígido 40 GB ou mais recomendado

Sistema de arquivos no disco rígido Formato NTFS

Unidade óptica Drive de DVD-ROM

Requisitos Roland VersaWorks Dual System Especificações

Tinta
Cores Quatro cores (ciano, magenta, amarelo, preto)

Tipo

Tipo

Durante a operação

Modo de espera

Ligar

Alimentação
desligada

TrueVIS Element INK bag de 500cc 

Largura de impressão/corte*2 Máx. 1.346 mm Máx. 736 mm 

Máx. 25 kg 

Resolução de impressão (pontos por polegada) Máx. 900 dpi

Velocidade de corte 10 a 300 mm/s 

Força da lâmina*3 30 a 500 gf

Peso do rolo Máx. 30 kg 

Diâmetro do tubete*1 76,2 mm ou 50,8 mm 

Diâmetro externo do rolo Máx. 210 mm 

Espessura Máx. 1,0 mm com revestimento para impressão
Máx. 0,4 mm com revestimento e 0,22 mm (9 mil) sem revestimento para corte

Lâmina
Lâmina Roland série CAMM-1

Deslocamento da lâmina 0,000 a 1,500 mm 

Software resolution (when cutting)

Conectividade

Função de economia de energia

Requisitos de energia

Nível de ruído
acústico

Repetitividade (ao cortar)*4*6

Precisão do alinhamento para impressão 
e corte ao recarregar o material*4*8

Sistema de aquecimento
de material*9

Precisão do alinhamento para
impressão e corte*4*7

0,025 mm/passo 

Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, ligação automática)

Recurso automático de espera

AC 100 a 120 V ±10 %, 8,0 A, 50/60 Hz ou
AC 220 a 240 V ±10 %, 4,0 A, 50/60 Hz

AC 100 a 120 V ±10%, 5,4 A, 50/60 Hz ou
AC 220 a 240 V ±10%, 2,7 A, 50/60 Hz

Consumo de
energia

Aprox. 1.050 W

Aprox. 20 W

Aprox. 710 W

Durante a operação

Durante modo de espera

65 dB (A) ou menos

48 dB (A) ou menos

Peso (com pedestal) 178 kg 147 kg 

Ambiente

Itens incluídos

Temperatura: 20 a 32°C 
umidade: 35 a 80% de umidade relativa (sem condensação)

Temperatura: 5 a 40°C 
umidade: 20 a 80% de umidade relativa (sem condensação)

Pedestais dedicados, cabo de alimentação, prendedores de material, suportes
de material, lâmina de reposição para a faca separadora, Manual do Usuário, etc.

Dimensões (com pedestal) 2.685 (L) x 745 (P) x 1.310 (A) mm 2.070 (L) x 745 (P) x 1.310 (A) mm

±0,1 mm ou menos

±0,5 mm ou menos

Temperatura definida do aquecedor de impressão: 30 a 45°C 
Temperatura definida do secador: 30 a 50°C 

Erro inferior a ± 0,5 % da distância percorrida pelo material ou ± 3 mm,
o que for maior

Material

210 a 1.371 mm 182 a 762 mm Largura

Tecnologia de impressão

Modelo SG-540 SG-300

Jato de tinta piezoelétrico

Precisão da distância
(ao imprimir)*4*5

Erro inferior a ± 0,3% da distância percorrida ou ± 0,3 mm (±11,8 mil),
o que for maior

Precisão da distância
(ao cortar)*4

Erro inferior a ±0,4% da distância percorrida ou ±0,3 mm (±11,8 mil), o que for
maior Quando a correção de distância tiver sido realizada (quando a
configuração para [CUTTING MENU] (Menu de corte) - [CALIBRATION] 
(Calibração) tiver sido feita): Erro inferior a ± 0,2 % da distância percorrida
ou ± 0,1 mm (±3,9 mil), o que for maior

TU2-54  [Para SG-540]

TU2-30  [Para SG-300]

* Rolos até 30 kg (66 lbs.)

*1 Os suportes de material desta máquina são projetados para uso exclusivo com material que tenha um tubo de 
papel (tubete) com diâmetro interno de 3 polegadas. Para usar material de 2 polegadas, flanges opcionais para 
material são obrigatórias. *2 O comprimento de impressão ou corte está sujeito às limitações do programa. *3 
•500 gf é força máxima instantânea da lâmina. •A força da lâmina deve ser ajustada de acordo com detalhes 
como a espessura do material. *4 • Tipo de material: Material especificado pela Roland DG Corporation. 
'Temperatura: 25°C (77°F), umidade: 50% * O material em rolo deve ser carregado corretamente. 'Aplicável 
quando todos os rolos de pressão podem ser utilizados com a largura do material. •Margens laterais: 25 mm (1,0 
pol.) ou mais para as margens esquerda e direita 'Margem frontal: 35 mm (1,4 pol.) ou mais • Excluindo 
expansão/contração do material •Não garantido quando o aquecedor de impressão ou secador é usado. 
'Assume que todas as funções de correção e de ajuste da máquina foram utilizadas corretamente. *5 
'Deslocamento de impressão: 1 m (39,4 pol.) *6 • O item do menu [PREFEED] (Pré-alimentação) deve estar 
ajustado para "ENABLE" (Habilitar). Faixa para precisão de repetição garantida [modelo de 54 polegadas] •Para 
material com largura excedendo a 610 mm (24,0 pol.): Comprimento 4.000 mm (157,5 pol.) •Para material com 
largura de 610 mm (24,0 pol.) ou menos: Comprimento 8.000 mm (315,0 pol.)[modelo de 30 polegadas] 
Comprimento 4.000 mm (118,2 pol.) *7 'Contanto que a extensão da alimentação de material seja 3.000 mm 
(118,1 pol.) ou menos 'Exclui os efeitos de movimento inclinado e de expansão e contração do material *8 
•Tamanho dos dados: [modelo de 54 polegadas] 1.000 mm (39,4 pol.) na direção de alimentação de material, 
1.346 mm (53,0 pol.) na direção de movimento do carro [modelo de 30 polegadas] 1.000 mm (39,4 pol.) na 
direção de alimentação de material, 736 mm (29 pol.) na direção de movimento do carro • Sem laminação 
'Detecção automática das marcas de corte nos 4 pontos quando o material é recarregado
• Durante o corte, o item do menu [PREFEED] (Pré-alimentação) deve estar ajustado para "ENABLE" (Habilitar). 
'Excluindo alteração causada pela expansão/contração do material e/ou pelo recarregamento do material. *9 O 
aquecimento é necessário após ligar a alimentação. Isto pode levar de 5 a 20 minutos, dependendo do 
ambiente de operação. 'Dependendo da temperatura ambiente e da largura do material, a temperatura 
pré-estabelecida pode não ser alcançada.

*Roland VersaWorks® é um aplicativo de 32 bits, que funciona no Windows® 64-bits com WoW64 (Windows de 
32 bits no Windows 64-bits).

A Roland reserva o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem aviso prévio. Sua impressão real pode variar. Para uma qualidade de impressão otimizada, pode ser necessária a manutenção 
periódica de componentes críticos. Por favor, contate o seu revendedor Roland DG para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita que não seja a expressamente declarada. A Roland DG não será responsável por quaisquer 
danos incidentais ou consequenciais, previsíveis ou não, causados por defeitos nesses produtos. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. 
A reprodução ou a utilização de material com direitos autorais é regida pelas leis locais, nacionais e internacionais. Os clientes são responsáveis por observar todas as leis aplicáveis e são responsáveis por qualquer infração. 
A Roland DG Corp licenciou a tecnologia MMP do TPL Group.

www.rolanddg.com.br
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CORES REAIS. QUALIDADE REAL.

SG Series



Se você está apenas iniciando ou deseja expandir sua produção, as novas impressoras
da série TrueVIS SG oferecem a qualidade e versatilidade que você precisa. 
A TrueVIS apresenta uma nova era de cores de extrema qualidade, impressão com 
recorte conjugado e, além da facilidade de uso e alta tecnologia, 
a série SG oferece tudo isso com preços imbatíveis

CORES  REA IS .  QUAL IDADE  REAL .  

Impressão e Recorte: o caminho para lucrar mais Tecnologia Inteligente, Usabilidade Surpreendente

Tintas que reduzem os custos e ao mesmo

tempo aumentam a qualidade

Novo Software RIP Roland VersaWorks Dual InclusoQualidade surpreendente e resultados incríveis

4 Cores: CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto)SG Series

Tudo sobre a forma de como as impressoras TrueVIS produzem 
imagens foi aperfeiçoado. Com a série SG, duas cabeças de impressão 
FlexFire disparam gotas precisas de até 3 tamanhos em uma ampla 
faixa de impressão. Isso permite que cada gota de tinta caia 
exatamente onde foi direcionada, produzindo belas imagens e cores 
uniformes independente da velocidades de produção.

A TrueVIS SG utiliza a tecnologia de impressão e recorte integrada 
mais avançada da Roland DG até o momento. Com um novo carro de 
corte e suporte de lâmina, ela proporciona maior força e precisão, 
além da possibilidade de trabalhar com maior diversidade de 
substratos e, consequentemente, descobrir mais oportunidades de 
lucro. A série SG fornece o poder de impressão e recorte integrado 
por um preço incrível.

Além de um painel de controle embutido, a SG conta com o Roland 
DG Mobile Panel, que permite o gerenciamento das funções da 
impressora remotamente usando um smartphone ou tablet através de 
conexão via Bluetooth. Este recurso novo e inteligente permite o 
recebimento de atualizações de status, bem como gerenciar a 
produção, impressão de testes e funções de limpeza 

Fornecidas em bags de 500cc, e disponíveis nas cores Ciano, 
Magenta, Amarelo e Preto, as tintas para a série TrueVIS SG ficam 
dentro de um compartimento reservado e exclusivo com suportes 
reutilizáveis para uso limpo com menor desperdício.

Poderoso e fácil de usar o VersaWorks Dual é fornecido em conjunto 
com da TrueVIS SG e utiliza PDF e PostScript para oferecer aos 
usuários tempo de visualização super rápidos e melhorar o manuseio 
de arquivos, incluindo arquivos com transparências além de todas as 
funções avançadas e fáceis de usar do VersaWorks.

A combinação entre a precisão das cabeças de impressão FlexFire da Roland DG e TrueVIS 
Element INK, resultam em cores surpreendentemente vibrantes e detalhes deslumbrandes 
que surpreendem. 

*Imagens meramente ilustrativas
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