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Printen en snijden met Roland TrueVIS Print & Cut

‘GEEN COMPROMISSEN’
Roland DG is al heel lang toonaangevend als het
gaat om print & cut systemen. Wereldwijd kozen
al meer dan 116.000 print- en signbedrijven voor
een geïntegreerde print- en snijoplossing van
Roland. De TrueVIS-serie is het summum op dit
gebied; veelzijdigheid zonder compromissen.

R

ené van der Weijde, salesmanager
Benelux voor Roland DG, roemt de
veelzijdigheid van de Roland DG
TrueVIS-printer/snijplotter. “Met de eco-solvent TrueVIS inkt hoeft men geen enkel
compromis te maken op het gebied van
mediakeuze, hetgeen bij andere print- en
snijoplossingen die op de markt zijn wel het
geval is. De veelzijdigheid is enorm.”
Glanzende levendige kleuren, in combinatie
met witte inkt als optie (op de VG-serie) om
op transparante en donkere substraten te
printen, betekent dat vrijwel elke denkbare
opdracht is uit te voeren. Printen en snijden
van uithangborden voor winkels, tentoonstellingsdisplays, raam- en muurprints,
gestanste labels, buitenbanners en displays
met achtergrondverlichting, voertuigstickers
en -prints, textieltransfers voor kleding en
accessoires en nog veel meer. “Bedenk iets
en het is te produceren. Allemaal op één
toestel”, aldus Van der Weijde.

 René van der
Weijde, Roland
DG: “TrueVIS
betekent een
naadloze workflow, met één
toestel.”

ECHTE KWALITEIT
Maar ook op het gebied van kwaliteit, productiviteit en rendement hoeven er geen
compromissen gemaakt te worden, stelt Van
der Weijde. “De TrueVIS printer was de eerste met Roland FlexFire printkoppen, die
nauwkeurige en perfect geplaatste inktdrup-

pels afvuren - sneller dan alle andere printkoppen op de markt. De speciaal geformuleerde eco-solvent TrueVIS inkt produceert
rijke, levendige kleuren, intense zwarttinten
en vloeiende overgangen.”
De VG-serie heeft het breedste kleurengamma met CMYKLcLmLk plus wit of dubbele
CMYK voor maximale productiviteit. “Voeg
daar de krachtige snijtechnologie en een
groot scala aan compatibele media aan toe
en je krijgt een perfecte, duurzame afwerking voor al je creatieve ontwerpen.”
PRODUCTIVITEIT
Het gamma geïntegreerde print- en snijoplossingen van Roland begint met de BN-20
(20”), vervolgens de TrueVIS SG-serie (2
printkoppen en 30” of 54”) en het vlaggenschip de TrueVIS VG-serie (4 printkoppen en
54”of 64”). Van der Weijde: “De toestellen
zijn zo betrouwbaar, dat zelfs overnight print & cut jobs mogelijk zijn.
Dus echte onbemande productiviteit.”
Enkele kenmerken: niet meer
wachten tijdens het opwarmen,
snel en eenvoudig media laden,
supersnel inktpatronen vervangen en
bediening op afstand met een
bestaande tablet of smartphone.
“TrueVIS betekent echte geïntegreerde
print- en contoursnijtechnologie om
een heel gamma aan toepassingen te
produceren in een naadloze workflow,
met één toestel.”

of-the-box’-technologie betekent dat men
met een TrueVIS machine vanaf de eerste
dag geld kan verdienen.” De verschillende
componenten - TrueVIS inkt, krachtige
VersaWorks Dual RIP-software en de
TrueVIS-printer/snijplotter - werken perfect
samen voor een optimale productie. “De
synergie van TrueVIS levert minimale insteltijden voor bestanden, en optimaliseert het
inktverbruik, zonder enige RIPsoftwarekosten, want de updates zijn gratis
voor de levensduur van het toestel”, aldus
Van der Weijde. “Aanschaf van een TrueVIS
is een totaalpakket, inclusief technische en
creatieve ondersteuning én training door
Roland DG.”
www.rolanddg.nl

RENDEMENT
Investeren in een TrueVIS printer/
snijplotter is een slimme keuze om je
bedrijf een boost te geven, aldus
Van der Weijde. De ‘straight-out-
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