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PRECISIESNIJDEN EN -GRAVEREN
Een non-contact CO2-laser graveert, snijdt en markeert complexe 
figuren en tekst met glasheldere randen op hoge snelheid, zonder 
fijn restafval. Anders dan bij verspanende CNC graveermachines 
levert de LV-serie gladde snijoppervlakken af met een zuivere 
afwerking zonder bramen waardoor nabewerkingen overbodig 
worden. Zonder het gebruik van snijgereedschappen die breken 
of slijten, behoudt de laser altijd een mooie afwerking zonder 
kwaliteitsverlies. De LV-290 is voorzien van een CCD-camera 
die de positionering van het materiaal vergemakkelijkt voor 
nauwkeurig contoursnijden van UV-geprinte afbeeldingen.

PRINT, SNIJ, GRAVEER EN VERBREEDT  
UW ACTIVITEITEN MET HONDERDEN NIEUWE 
TOEPASSINGEN
Of u nu een nieuw personalisatiebedrijf opstart, waarde wilt 
toevoegen aan bestaande artikelen of een fabrikant bent die 
de efficiëntie wil verhogen door de productie in eigen huis te 
brengen, de LV lasergraveermachines van Roland, gekoppeld aan 
de VersaUV LEF2-serie UV-LED printers voegen enorm veel keuze 
en productdiversiteit toe. Voeg foto’s, grafische beelden, tekst 
en textuureffecten toe aan bestaande artikelen of snij uw eigen 
producten uit om te markeren of te graveren.

EENVOUDIG, ZELFS VOOR BEGINNERS
1. De LV-serie is uitgerust met een reeks functies die het ongelooflijk eenvoudig maken om jobs 

nauwkeurig in te stellen, waaronder een laserpointer om het XY-nulpunt in te stellen en een 
automatische hoogte-instelling.

2. Een eenvoudig en intuïtief bedieningspaneel begeleid u soepel en snel naar de functie die u wilt 
gebruiken.  

3. De LV-serie wordt standaard geleverd met een Windows-driver die voor directe output zorgt vanuit 
grafische software zoals Adobe® Illustrator® en CorelDRAW®. U kunt de optimale outputparameters 
instellen en bewaren overeenkomstig de materialen en het type data.

ONTWORPEN MET VEILIGHEID ALS HOOGSTE PRIORITEIT

GESCHENKARTIKELEN BINNENHUISDECORATIE

De LV-serie is conform Class 1 volgens de internationale standaard IEC60825-1 voor laserapparatuur. 
De behuizing voorkomt dat gebruikers onnodig worden blootgesteld aan laserstralen. Wanneer de 
machine geopend wordt tijdens de bewerking, zal een veiligheidsmechanisme de laserstraal onmiddellijk 
onderbreken. LED-verlichting verlicht het werkgebied, zodat u visueel kunt controleren of de verwerking 
veilig en correct wordt uitgevoerd.

INDRUKWEKKENDE MEDIA COMPATIBILITEIT
De LV-serie is compatibel met een uitgebreide reeks aan materialen, van kunststof tot hout, leer, 
papier, kurk en nog veel meer.
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DE LV-290 EN LV-180 LASERGRAVEERMACHINES
LASERGRAVEER- EN SNIJAPPARATUUR VOOR PRODUCTIE  
EN DECORATIE

Verhoog uw creativiteit en breidt uw activiteiten uit met de 
lasergraveermachines uit de Roland LV-serie. De compacte en 
gebruiksvriendelijke LV-serie snijdt, graveert en markeert een groot 
aantal materialen en levert indrukwekkende resultaten af met een 
simpele druk op de knop. Verkrijgbaar in twee modellen, op maat van 
uw kantoor of werkplaats en afgestemd op uw specifieke behoeften.
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KOPPEL UW LASERGRAVEERMACHINE MET EEN VERSAUV LEF2 VLAKBEDPRINTER  
VOOR EEN RENDABELE NIEUWE WERELD VAN CREATIEVE MOGELIJKHEDEN
Met de VersaUV LEF2-serie UV-LED-printers kunt u verbazingwekkend fotorealistische kleuren, texturen, 3D-embossing 
evenals glanzende en matte afwerkingen printen op objecten en media tot 100 mm dikte. In combinatie met  
de LV lasergraveermachine, heeft u een krachtige, geïntegreerde oplossing voor het creëren van hoogwaardige 
maatwerkartikelen. Maak snel en eenvoudig mallen voor objecten die u met uw LEF wilt printen om de insteltijden te 
verkorten en nauwkeurige printresultaten te garanderen.

3 REDENEN OM UW VERSAUV LEF PRINTER TE COMBINEREN MET DE LV-290 / LV-180

1 MEERWAARDE TOEVOEGEN
Abordez de manière inédite votre Kies 
voor een nieuwe aanpak voor uw huidig 
gamma UV-geprinte producten door 
deze te lasersnijden en -graveren of uw 
aanbod te introduceren in nieuwe en 
winstgevende markten.

LEF2-200 / LV-180 LEF2-300 / LV-290

PROMOTIEARTIKELEN SIGNALISATIE EN DISPLAYSTROFEEËN EN MEDAILLES BUREAUMATERIAAL

TWEE TECHNOLOGIEËN,  
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

3 GENIET VAN EEN ONE-STOP 
OPLOSSING
Geniet van gemoedsrust in de 
wetenschap dat zowel uw UV-LED-
printer als uw lasergraveermachine 
worden ondersteund door één 
betrouwbare leverancier. Roland DG 
biedt toonaangevende service en 
ondersteuning om u en uw bedrijf 
draaiende te houden.

2 WERK EFFICIËNTER
Neem de controle over uw productie 
over. Versnel de doorlooptijd en 
verlaag uw kosten door te kiezen  
voor een interne productie met de  
LV-180/LV-290-lasergraveermachines.

Plaats voorgesneden 
materiaal tot max. 550 x 360 
mm op de werktafel van de 
LEF2. Stel de kophoogte in. 
Het LED-uitlijningssysteem 
zorgt voor een nauwkeurige 
registratie.

De LEF2 print direct op 
het substraat. Waar nodig 
worden witte en glanzende 
inkteffecten aangebracht. Voor 
een precieze uitlijning van de 
snijlijnen zijn registratietekens 
aangebracht.

De markeerpunten worden 
handmatig ingesteld.  
De LV-graveermachine 
detecteert registratiepunten 
en snijdt nauwkeurig rond 
de complexe vorm.

Voeg gegraveerde 
tekst en beelden 
rechtstreeks vanuitde 
ontwerpsoftware toe 
via de plug-in Windows 
Driver.

Verwijder de uitgesneden  
artikelen.

TWEE TECHNOLOGIEËN, EEN GEÏNTEGREERDE WORKFLOW
Het is eenvoudig om de LV-serie graveermachines te integreren in uw huidige printproductie proces



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.

Verdampte componenten kunnen de ogen, neus en/of keel tijdens en na het printen met dit product licht irriteren. Als u continu print in een gesloten ruimte, zullen vluchtige stoffen zich ophopen en kunnen de ogen, 
neus en/of keel geïrriteerd raken. Roland DG raadt u ten zeerste aan om een ventilatiesysteem te installeren en dit product te gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Neem voor meer informatie contact op met  
uw lokale verdeler.

BREID UW PRINTBEDRIJF UIT MET ONZE BENCHTOP UV-VLAKBEDPRINTER
Met de VersaUV LEF2-serie UV-LED-printers kunt u verbazingwekkend fotorealistische kleuren, texturen, 
3D-embossing evenals glanzende en matte afwerkingen printen op objecten en media tot 100 mm dikte. 
Combineer uw lasergraveermachine van de LV-serie met een VersaU LEF/LEF2-printer om exclusieve, 
hoogwaardige voorwerpen te creëren zoals gepersonaliseerde geschenkartikelen, sportprijzen of 
displays met aantrekkelijke grafische beelden.

GEAUTORISEERDE DEALER AFBEELDINGEN SELECTEREN VOLGENS 

www.rolanddg.eu

Scan de QR-
code met uw 
smartphone en 
bekijk het product 
in actie.

Accessoires

Vervanglens

Model Beschrijving
FL15 Focuslens 1,5 inch voor de LV-290/180
FL20 Focuslens 2,0 inch voor de LV-290/180
FL25 Focuslens 2,5 inch voor LV-290
FL40 Focuslens 4,0 inch voor LV-290

Vervangtafel
HT180 Reserve honingraattafel voor LV-180
GT290 Reserve rastersnijtafel voor LV-290

Specificaties
Model LV-290 LV-180

Werkgebied Met SmartVISION Pro CCD: 550 x 440 mm (21,7 x 17,3 in.) Zonder SmartVISION Pro 
CCD: 640 x 460 mm (25,2 x 18,1 inch), uit te breiden tot 740 x 460 mm (29,1 x 18,1 inch) 458 x 305 mm (18 x 12 in.)

Maximale stukgrootte (B x L x H) 762 x 482,6 x 165 mm (30 x 19 x 6,5”) 505 x 310 x 68 mm (19,9 x 12,2 x 2,7”)
Tafelgrootte 790 x 530 mm (31,1 x 20,9”) 520 x 375 mm (20,4 x 14,7”)
Afmetingen (B x D x H) 1125 x 720 x 1005 mm (44,3 x 28,3 x 39,6”) 740 x 780 x 410 mm (29,1 x 30,7 x 16,1”)
Laserbron 40W 10.6µm afgedichte CO₂ Laser 30W 10.6µm afgedichte CO₂ Laser
Koeling Luchtgekoeld. Bedrijfstemperatuur 15°- 30°C (60° - 86°F) (-)
Aandrijving DC-servoregeling met gesloten regelkring
Maximaal motortoerental 60 IPS 40 IPS
Doorvoer 1584 cm²/h (245.5 in.²/h) 1137 cm²/h (176.3 in.²/h)
Doorvoer met SmartACT 1828.8 cm²/h (283.5 in.²/h) (-)

Snelheidsregeling Instelbaar van 0,1-100% van 60IPS 
(tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht) Instelbaar van 0,1-100% (tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht)

Vermogensregeling Instelbaar van 0-100%  
(tot 16 kleurengekoppelde vermogensinstellingen per opdracht) Instelbaar van 0-100% (tot 16 kleurgekoppelde snelheidsinstellingen per opdracht)

Afstandsnauwkeurigheid 0,254 mm of 0,1% van de beweging, afhankelijk van wat het grootste is (-)
Z-as Beweging Automatisch
Focus lens Standaard 2,0”, optioneel 1,5”, 2,5” & 4,0” beschikbaar Standaard 2,0”, optioneel 1,5” beschikbaar
Resolutie (DPI) Verkrijgbaar 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500
Computerinterface Full-speed USB 2.0 port, 10 Base-T Ethernet
Geheugenbuffer 32MB standaard
Compatibele besturingssys-
temen Windows 7, 8.1, 10

Display 4-Lijnen LCD-paneel met de huidige bestandsnaam, totale werktijd, laservermogen, graveersnelheid, bestand(en) geladen in geheugenbuffer, instellingen en diagnostische 
menu’s

Veiligheid
Klasse I-laserproduct in overeenstemming met EN60825

Klasse II-laserproduct in overeenstemming met CDRH
2006/42/EC Naleving van de machinerichtlijn

Werkspanning 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 15A 100-240VAC, 50-60Hz Auto Switching, Max. 12A
Rookafzuigingssysteem Extern uitlaatsysteem vereist, één 4” aansluiting op de achterkant van de machine
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gevaar—Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van andere procedures dan die welke in deze handleiding worden genoemd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.


