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Roland-újdonságok a nyomdaipar számára
Szenti Ern�

Az idei Printexpót a digitális nyomda-
technika domináns jelenléte jellemezte. 
A tintasugaras technológia egyik jeles 
képvisel�je a Roland Digital Group nem 
csak keresked�in keresztül képviseltette 
magát, hanem mint gyártó, közvetlenül 
is kiállította legújabb termékeit. Mint 
ismeretes, a Roland DG az els�k között 
mutatta be az ultramagas min�ség� 
UV nyomtató-kivágó gépeit két évvel 
ezel�tt, az akkor még különlegesnek 
számító UV-LED technológiájú lámpákkal. 
A továbbfejlesztett idei modellek egyrészt 
a termelékenység növelését teszik lehet�-
vé a beépített nyomtatófejek számának 
emelésével, másrészt a befogható anya-
gok méretét illet�en a termékskála 
szélesítését célozzák.

A Roland jelenlegi leger�sebb modellje a Roland 
Vers UV LEJ-640 típus. Ez hibrid nyomtató, te-
hát tekercses és táblás anyagokra egyaránt ké-
pes nyomtatni. A maximális anyag szélessége 
162 cm, és táblás anyag esetén ½ inch-es vastag-
ságig képes a nyomtatásra. Az alkalmazott UV-
festékkel elérhet� az 1440 × 1440 dpi felbontás.  
A Roland különlegessége még, hogy kétfajta tin-
tával háromféleképpen konfi gurálható a beren-
dezés. Az ECO-UV festékekkel 4 szín + 2 fehér 
vagy 4 szín + fehér + lakk, valamint az újonnan 
bemutatott ECO-UV S festékkel 4 szín + 2 fehér 
nyomtatás valósítható meg. Ez utóbbi különle-
gessége abban áll, hogy az S jel a „strecthing”, 
azaz nyújtható kifejezést takarja. Tehát az S 
jel� festékkonfi gurációval nyomtatott mun ka-
da rab akár vákumformálható is, hiszen 250%-ra 
nyújtható az UV-festék repedezés, szakadás il-
letve törés nélkül!  A kiállításon nagy érdekl�-
dés övezte a Vinyl Grafi k Stúdió által demonst-
rált mintanyomtatást, melynek elkészültekor, a 
széles formátumban megnyomtatott táblát, fel-
darabolva vihették el az A5 méret� kistáblákat 
a látogatók.

Nemcsak a nagyformátum felé terjeszkedik 
az UV termékpaletta: a kiállítási standon jelen 
volt a Roland LEF-12 típusú UV-gép is, mely 
egy „tárgynyomtató”: 30×30×10 cm méret� 
munkaterében elhelyezhet� bármilyen ter-
mék (pl. telefonok, ajándéktárgyak, öngyújtó, 
golfl abda, tányér, doboz, toll stb.), és ezekre is 
lehet nyomtatni.

Az Eco solventes széles formátumú nyomta-
tók új generációját ma már a kiváló min�ség 
mellett a különleges festékek alkalmazása is 
megkülönbözteti az eddig megismert plakát-
nyomtatóktól. A közönség immár gyakorlati 
alkalmazásokon ismerkedhetett meg a nyom-
tató/vágó gépek sokrét� felhasználási lehe-
t�ségeivel, melyet a négy-, illetve hatszínes 
festékkészleteket kiegészít� metál és fehér fes-
tékekkel is elláttak. A Roland VersaCAMM so-
rozat gépei képesek a metál és színes festékek 
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keverésével 512 metál spotcolor szín nyomta-
tására is, melyeket színkönyvtárából állít el�. 
A Roland Color színrendszer pedig pár másod-
perc alatt telepíthet� a népszer� grafi kai prog-
ramokba. A Vinyl Grafi k standján sorozatban 
készültek a metálnyomtatott színes címkék/
matricák, egy-egy széria elkészültekor szinte 
azonnal elfogytak a különleges, formariccelt 
nyomatok.

A Vinyl Grafi k társkiállítójaként jelen lév� 
EPS Team Kft. él�ben demonstrálta az ink-jet 
technológia legújabb fejlesztési területén el-
ért eredményeket. Nevezetesen a hazánkban 
el�ször bemutatkozó 3 az 1-ben Ink-jet CTP-

rendszer m�ködés közben volt megtekinthet�, 
és már a kiállításon körvonalazódott, kik lesz-
nek az els� felhasználók.

Bár az ismert gazdasági helyzet miatt a ki-
látogatók között szinte alig akadt, akit beru-
házási szándék vezérelt, a trendeket jelz� új-
donságok igencsak beindították a szakmai 
érdekl�d�k fantáziáját. Egyértelm�en lesz�r-
het� volt, hogy mára már azokat sem hagyja 
hidegen az „ink-jet hullám” akik eddig a ha-
gyományos nyomdaipari néz�pontból szem-
lélve tulajdonítottak különösebb jelent�séget 
a széles formátumú tintasugaras nyomtatás 
szegmensének.
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