
Laser Decorator

LASERDECORATIE
DIGITALE PERSONALISATIE

Schrijf uw gepersonaliseerde tekst, upload een logo of afbeelding in de software en 
met precisie en eenvoud worden uw ontwerpen in gemetalliseerde folie op plastic en 

andere objecten overgebracht. 
De LD-80 biedt een unieke mogelijkheid voor uw personaliseringsbedrijf om binnen 

enkele minuten doorsneevoorwerpen op een verbluffende manier af te werken.



 

Maak unieke gepersonaliseerde producten in 4 eenvoudige stappen
De LD-80 gebruikt geen ingewikkelde procedures bij de bediening en bevat een 4 stappenplan.

Plaats jouw voorwerp  
in het toestel Voeg uw gekozen folie toe

Stuur uw ontwerp door via  
de METAZAStudio Software

Uw gepersonaliseerd voorwerp  
is klaar en kan verkocht worden

Hoogtepunten & specificaties
•  Gebruiksvriendelijk METAZAStudio Software meegeleverd

•  Decoreer op ABS, acryl, polycarbonaat, polypropyleen en 
polystyreen en andere materialen

•  Een bijgeleverd klemsysteem houdt voorwerpen perfect op 
hun plaats en zorgt voor een snel en eenvoudig gebruik

•  Met een druk op de knop toont een laserpointer het nulpunt op 
het voorwerp zodat dit nauwkeurig gepositioneerd kan worden

•  Vereist geen speciale elektrische installatie

•  Folie transfermateriaal is verkrijgbaar in een uitgebreid 
gamma aan kleuren en soorten*

•  Invoer van seriële gegevens, inclusief cijfers en namen, 
om artikelen voor meerdere klanten te produceren

•  Een volledig gesloten machine die volkomen veilig 
werkt - met een Klasse 1-laser voor personalisering met 
hittetransfer

•  Breid uw zaak uit met een compacte machine die overal 
mee naartoe kan worden genomen

*Succesvolle tekst- en afbeeldingsresultaten zijn afhankelijk van de juiste combinatie 
van folie en materiaal. Test de transfer van de folie vóór de uiteindelijke productie 
voor de beste resultaten .

Ontwerp Vector / omtrek, gebiedsvulling  
(scanlijn, eilandvulling), tekst, illustratie

Stroomvereisten Specifieke AC Adapter:
AC 100 tot 240V ± 10%, 50/60 Hz
Hoofdeenheid: 
DC19V 1.0A

Werkbereik 80 mm x 80 mm
Omgeving Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 to 86 °F)

Luchtvochtigheid: 35 tot 80 %  
(geen condensatie)

Interface USB

Toebehoren Centrale bankschroef, mal, AC-adapter, 
voedingskabel, USB-kabel, CD-ROM enz.

Afmetingen 286 (W) x 383 (D) x 308 (H) mm

Gewicht 12 kg

Roland Care Garantie
Geniet van een gerust gemoed dankzij één van de meest uitgebreide garantiepakketten in de sector die bij de LD-80 inbegrepen zijn.

De DGSHAPE belofte
DGSHAPE is de naam van het nieuwe bedrijf dat van Roland DG werd afgesplitst en 30 jaar innovatieve 3D-technologieën heeft geërfd. De kernmissie van DGSHAPE - “betere 
innovatie, beter leven” - is gericht op het leveren van digitale technologieën die ideeën tot leven brengen, bedrijfsprocessen transformeren en een betere toekomst vormgeven. Het is 
onze doelstelling om menselijke creativiteit en digitale workflows samen te brengen en zo uitzonderlijke waarde te bieden aan verschillende activiteiten, van individueel vakmanschap 
tot productiesystemen, gezondheidszorg en meer. 

DGSHAPE behoudt zich het recht voor om de specificaties, materialen of accessoires te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De werkelijke productie van de machine kan verschillen. Voor een optimale 
productiekwaliteit kan regelmatig onderhoud van kritieke componenten nodig zijn. Neem contact op met uw DGSHAPE-verdeler voor meer informatie. Er wordt geen andere garantie of waarborg gegeven dan die 
die uitdrukkelijk wordt aangegeven. DGSHAPE is niet aansprakelijk voor incidentele of vervolgschade, al dan niet voorzienbaar zijn, veroorzaakt door gebreken in dergelijke producten. Alle handelsmerken zijn 
eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Driedimensionale gegevensbestanden kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt geregeld 
door lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en zijn aansprakelijk voor eventuele inbreuken. DGSHAPE Corporation heeft een 
licentie gegeven aan MMP technology van de TPL Group.

ERKENDE VERDELER: www.rolanddg.eu

Vermelde specificaties, ontwerpen en dimensies kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


