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*  produtividade do modo de impressão Web (trabalhos diferentes), 508x1200 dpi (6 pass) na estação de cor, no modo bidirecional à 
velocidade normal.

** quanto maior for a distância entre a superfície a imprimir e a cabeça de impressão, menor será a definição.

ROQ Now

IMPRESSÃO A PEDIDO

WEB TO PRINT E

4
9

8
5

 /
 1

9
6

.3
”

3
3

5
5

 /
 1

3
2
”

7444 / 293”

ROQ DRY
Seca o pré-tratamento

IMPRESSORA BRANCO
Impressão em Branco

IMPRESSORA CMYK 
Impressão em CMYK

ROQ PRIMER
Pré-tratamento do tecido

ROQ PRIMER
Pré-tratamento do tecido 

de cor escura

ROQ LEVEL
Secagem e alisamento 

do tecido

ROQ LEVEL
Secagem do pré-tratamento 

e alisamento das fibras

PEÇAS/HORA* 
200

paletes 16

produtividade (peças/hora) até 200*

tipo de paletes Paletes especiais com sistema de fixação em tecido 

software Rip RoqStudio e RoqServer Edição Especial

software de gestão de tarefas RoqNowSW

condições de operação 20-25°C/68-77°F, humidade 50-70% sem condensação

requisitos elétricos 3x400V AC 50 Hz, 55 kVA, 3ph + N + PE

pressão do ar comprimido 0.7 Mpa 120L/min., 17.6 cfm

tipo de tinta Aquarius (by Dupont Artistri) 
pigmento à base de água

Impressora Digital Branco & CMYK+2 H12C04 H18W / H18C06 H18W

área máx. de impressão (mm/pol) 380x450 / 14.6”x17.2”

largura do carrinho (mm/pol) 380 / 14.6”

número de cabeças 12 ou 18 por impressora

conjunto de tintas CMYK/CMYK+2

tecnologia das cabeças de impressão Piezoelétrico/FujiFilm Dimatix

intervalo de impressão aconselhável 
(mm/pol) 3 - 4**  / 0.11” - 0.16”

Intervalos de altura de impressão 
(mm/pol) 3 - 20  / 0.12” - 0.78”

gama de resoluções (dpi)

508 x 200 dpi; 508 x 400 dpi; 508 x 600 dpi; 508 x 800 dpi; dpi; 
508 x 1200 dpi; 508 x 1600 dpi; dpi; 508 x 2000 dpi; 508 x 2400 dpi

635 x 200 dpi; 635 x 400 dpi; 635 x 600 dpi; 635 x 800 dpi; dpi; 
635 x 1200 dpi; 635 x 1600 dpi; dpi; 635 x 2000 dpi; 635 x 2400 dpi

faixa de impressão da carruagem 
(mm/pol) 240 / 9.45” 380 / 15”

ROQ PRIMER

Método de deposição/número de bicos  aspersor/2 ou 8 bicos

tamanho do tanque (L) 5

depósito de pré-tratamento 10 - 50 g

método de controlo controlo de velocidade + uni e bidirecional

SECADORES ROQ

potência 7,2 kVA

potência/área 3,8 (W/cm2)

número de lâmpadas de aquecimento 6 x 1200W

ROQ LEVEL

potência 4 kVA

potência/área 2 (W/cm2)


