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DRUK CYFROWY
ROQ Now i ROQ Hybrid

ROQ NOW
ROQ Now to pierwsza w 100% cyfrowa maszyna drukująca ROQ. To wyjątkowe rozwiązanie do druku DTG
(Direct-to-Garment), które odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku zdobienia odzieży na całym świecie –
zróżnicowania i personalizacji produktów. Czerpiąc z doświadczenia w tworzeniu owalnych urządzeń
do sitodruku, ROQ stworzyło zestaw do zautomatyzowanego druku bezpośredniego (DTG), zoptymalizowany
pod kątem drukowania tzw. web-to-print (zamówienie złożone przez stronę internetową, w automatyczny
sposób wchodzące do produkcji).
moduł drukujący
kolor biały
moduł drukujący
kolory CMYK

moduł nanoszący
primer na jasne podłoża

moduł nanoszący
primer na ciemne podłoża
podsuszanie primera
suszenie primera
i wygładzanie powierzchni
materiału

KORZYŚCI:

dosuszanie, wygładzanie
powierzchni pod nadruk

Elastyczność i Personalizacja
• dowolne projekty
• gotowe szablony ustawień, dla czarnych i białych
podłoży
• dopasowanie do różnych produktów

Oszczędność czasu
• krótki czas konﬁguracji druku
• planowanie produkcji nawet dla pojedynczych
produktów
• szybka produkcja i realizacja dostawy

100% cyfrowy nadruk wysokiej jakości
• nie wymaga przygotowania sit
• bez pozostałości pretreatmentu
• system suszenia i wygładzania nadruku, w linii
• wysokiej jakości, bezzapachowe, dedykowane atramenty
pigmentowe na bazie wody (DuPont™ Artistri®)

Oszczędność kosztów
• tylko jeden operator
• produkcja od 1 szt.
• dedykowane oprogramowanie do płynnego
zarządzania przepływem prac
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GŁÓWNE CECHY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proces drukowania DTG w linii
Maksymalna wydajność do 200* sztuk/godz. (uzależniona od wielkości graﬁki i ilości pasów).
W pełni zautomatyzowany przepływ pracy od zamówienia do zakończenia drukowania
Rozwiązanie "web-to-print"
Potrzebny tylko jeden operator
Wysokiej klasy przemysłowe głowice drukujące z wbudowaną recyrkulacją
Stacja CMYK+2 i cyfrowa stacja do druku białego koloru
Maksymalna rozdzielczość 635 x 2400 DPI
Wysokość czoła głowicy nad podłożem od 1,5 do 4 mm.
Wysokość karetki regulowana do wysokości drukowanego wyrobu
Druk atramentami pigmentowymi – Aquarius (od DuPont™ Artistri®)
Dostosowane oprogramowanie RIP - ROQ Studio oparte na Neostampa
Biała warstwa tworzona automatycznie z płynnym przejściem i funkcją generowania „podlewek”.
ROQ NOW
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Ilość palet

do 200 szt.*

Produktywność [szt./godz]
Rodzaj palet
Oprogramowanie RIP
Warunki środowiska pracy
Wymagania elektryczne

Specjalne palety przytrzymujące wyroby tekstylne
RoqStudio and Roqserver Special Edition
Temperatura od 20 do 30 stC, wilgotność od 50% do 70%
3x400 V AC 50 Hz; 55kVA

Sprężone powietrze
Rodzaj atramentów

BIAŁY&CMYK
2 Stacje Cyfrowe

0,7 MPa; 120 L/min.
Wodne atramenty pigmentowe Aquarius (od DuPont™ Artistri®)

Maksymalne pole druku [mm]

380x450

Szerokość karetki [mm]
Rodzaj głowic drukujących

380
Piezoelektryczne/Fujiﬁlm Dimatix

Ilość głowic drukujących
Zestaw kolorów

H18C06 H18W

H12C04 H18W

12 - 18
CMYK lub CMYK + 2

Zalecany odstęp głowicy
od podłoża

3 - 4 mm**

Zakres poziomu druku

3 - 20 mm

Możliwe rozdzielczości [dpi]
Szerokość pasa druku [mm]

508 x 200/400/600/800/1200/1600/2000/2400 dpi
635 x 200/400/600/800/1200/1600/2000/2400 dpi
240

380

ROQ PRIMER
Metoda nanoszenia / ilość dysz
Wielkość zbiornika [L]
Sposób kontroli

Spryskiwanie/ 2 lub 8 dysz
5
Kontrola prędkości, dwukierunkowość

ROQ DRYERS
Moc

7,2 kVA

Moc/powierzchnia

3,8 W/cm2

Ilość żarników

6 x 1200 W

ROQ LEVEL
Moc
Moc/powierzchnia

4 kVA
2 W/cm2

* wydajność w trybie web to print (zadania różne), dla rozdzielczości 508 x 1200 dpi (6 pasów) w stacji kolorowej, w trybie dwukierunkowym
** im większa odległość pomiędzy drukowaną powierzchnią a głowicą drukującą, tym mniejsza rozdzielczość

ROQ HYBRID
ROQ Hybrid to moduł drukujący cyfrowo, trzeciej generacji, który łączy najlepsze cechy znakomitych maszyn do
sitodruku produkowanych przez ROQ z drukiem cyfrowym. Doskonała precyzja, wysoka rozdzielczość obrazu,
ogromna gama kolorów, a wszystko to z doskonałym miękkim chwytem nadruków. Dzięki ROQ Hybrid można
zdobić tekstylia łącząc brokat, folię, 3D itp. z drukiem cyfrowym.
Prosta obsługa
i zarządzanie produkcją

Atramenty Micropigment 2.0
CMYK lub CMYK + 2 (R,G)

ROQ Hybrid może współpracować
ze wszystkimi automatycznymi
maszynami ROQ wielkości XL.

KORZYŚCI
Znakomity standard
• wysoki poziom produkcji, cyfrowa jakość
• idealna synchronizacja z automatyczną maszyną
do sitodruku ROQ
Szczegóły i kolor
• ostre, precyzyjne wydruki
• żywe kolory, przy bardzo szerokim gamucie
kolorystycznym

Prostota
• intuicyjna w obsłudze, prosta w utrzymaniu
Oszczędność
• zajmuje miejsce dwóch stacji sitodrukowych
• zastosowanie w nadrukach na bawełnie oraz na
poliestrze i materiałach syntetycznych
• ROQ Studio - dedykowane oprogramowanie RIP
do zarządzania produkcją oparte na Neostampa
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GŁÓWNE CECHY:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Maksymalna wydajność 320 szt./godz. (uzależniona od wielkości graﬁki i ilości pasów).
Idealna synchronizacja z automatyczną maszyną do sitodruku.
Intuicyjna w obsłudze.
Wysokiej klasy przemysłowe głowice drukujące, z systemem recyrkulacji.
Konﬁguracja kolorystyczna: CMYK lub CMYK + 2 kolory.
Maksymalna rozdzielczość 635x2400 dpi.
Maksymalna powierzchnia druku 500x700mm.
Wysokość czoła głowicy nad podłożem od 1 do 6 mm.
Możliwość regulacji wysokości karetki w zależności od grubości materiału
Druk atramentami pigmentowymi - ROQ Micropigment 2.0
Dedykowane oprogramowanie RIP - ROQ Studio oparte na Neostampa.

ROQ Hybrid

H04C04

H06C06

Rodzaj głowic drukujących
Ilość głowic drukujących

H08C04

H12C06

H12C04

H18C06

Piezoelectric/FujiFilm Dimatix
4

6

8

Zestaw kolorów

12

3 - 4 mm*

Zakres poziomu druku

3 - 20 mm

Maksymalna produktywność
[szt./godz.]
Możliwe rozdzielczości [dpi]
Szerokość pasa druku [mm]
Oprogramowanie RIP
Warunki środowiska pracy
Zasilanie
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CMYK lub CMYK+2

Zalecany odstep głowicy od podłoża

Maksymalne pole zadruku [mm]

12

400x700

500x700

130**

320**

320

(przy powierzchni 380x300 mm)

508 x 200/400/600/800/1200/1600/2000/2400 dpi
635 x 200/400/600/800/1200/1600/2000/2400 dpi
120

240

380

ROQ Studio powered by Neostampa
Temperatura od 20 do 30 stC, wilgotność od 50% do 70%
AC 100 - 240V|50/0Hz|3300W***

Szerokość [mm]

1682

Długość [mm]

2992

Wysokość [mm]

2075

* im większa odległość pomiędzy drukowaną powierzchnią a głowicą drukującą, tym mniejsza rozdzielczość.
* * wydajność pracy w formacie A4, drukowana w rozdzielczości 508 x 800 dpi (4 przebiegi) w trybie dwukierunkowym przy normalnej prędkości maszyny karuzelowej ECO.
* * * reklamowana moc dotyczy tylko stacji cyfrowej bez innego sprzętu.

Materiały eksploatacyjne
ATRAMENTY
Atramenty AQUARIUS dostarczane przez DuPont™ Artistri® C M Y K R G
Atramenty zasilające ROQ NOW to znacząca zmiana w technologii. Pozwalają
na 30% poprawę koloru w porównaniu z atramentami DTG poprzedniej
generacji. System atramentów Artistri® zapewnia ROQ NOW szeroką gamę
kolorów, ostrość obrazu i doskonałą odporność nadruku na pranie.
Zastosowanie atramentu pigmentowego AQUARIUS do druku cyfrowego
znacznie usprawnia przepływ pracy DTG, oszczędzając czas pracy i ilość osób
z obsługi.

Micropigment 2.0
Micropigment 2.0 to atrament pigmentowy do druku cyfrowego o drobnych
kroplach, który zapewnia doskonałą rozdzielczość obrazu, optymalną
wydajność użycia atramentów i szeroką gamę kolorów. Micropigment 2.0
charakteryzuje się doskonałą spójnością odtwarzania graﬁki, zapewnia
stabilną i niezawodną pracę głowicy drukującej.

ROQ Now

ROQ Hybrid
PRIMER PASTA

PRIMER LIQUID WHITE FABRIC P5010/
PRIMER LIQUID DARK FABRIC P5003
Primer to środek wiążący tusz do podłoża, umożliwiający
druk
zarówno
na
tkaninach
bawełnianych
i bawełniano-poliestrowych, poprawiający odporność
nadruku na pranie. Umożliwia uzyskanie wysokiej jakości
obrazu – czyste i wyraziste kolory
oraz ostre krawędzie i spójne
drukowanie (m.in. poprawa krycia na
ciemnych podłożach). Stosowane są
różne warianty primera na podłoża
białe i kolorowe, umożliwiając
optymalne
wykorzystanie
atramentów w kolorach CMYK
szybką konﬁgurację ustawień koloru
białego.
Dzięki modułowi do nakładania primera ROQ
uzyskamy jednolitą warstwę tego środka na całej
powierzchni druku.

Primer gruntujący w formie pasty, nakładany na tkaninę
w procesie sitodruku. Umożliwia przyczepność (łączenie)
atramentu w druku cyfrowym do białej bazy. Primer
sprawia, że kolory są żywe, intensywne a wydruk nie
wpływa negatywnie na uchwyt.

PRIMER PŁYN

Primer Liquid to specjalny produkt do
nakładania na białą tkaninę, który działa
jako spoiwo dla atramentów. Nadaje
wydrukowi ostrość/rozdzielczość, dobry
chwyt, wysoką intensywność koloru
oraz dobrą odporność na ścieranie na
mokro i na sucho. Moduł do nakładania
primera ROQ gwarantuje jego jednolitą
warstwę na całej powierzchni nadruku.

BIAŁA BAZA

White Paste to baza na bazie wody, nakładana na ciemną
tkaninę w procesie sitodruku. Baza stanowi podłoże do
druku cyfrowego.

ROZTWÓR CZYSZCZĄCY
Roztwór czyszczący, obowiązkowy, aby utrzymać głowice drukujące ROQ NOW i ROQ Hybrid w prawidłowym stanie.
Stosowany obowiązkowo w codziennej konserwacji oraz do okresowego /cyklicznego czyszczenia głowic.

S I T
O D R
U K

PRODUKTY POWIĄZANE

Automatyczne maszyny do sitodruku
Karuzele i owale marki ROQ to innowacyjne maszyny
do sitodruku, przyjazne użytkownikowi, zaprojektowane na bazie
najwyższej jakości materiałów i wieloletniego doświadczenia
w projektowaniu, konstrukcji i produkcji urządzeń. więcej>>

ROQTUNEL

Tunele suszące w 26 wariantach z możliwością
konﬁguracji, w zależności od potrzeb produkcyjnych.
więcej>>

ROQ International - światowy lider w dziedzinie produkcji maszyn i urządzeń do drukowania na tekstyliach –
sitodruku, druku cyfrowego oraz pełnej linii maszyn do składania, pakowania i etykietowania. ROQ, zatrudniając
obecnie ponad 430 osób, oferuje automatyczne maszyny do sitodruku, zarówno karuzelowe, jak i owalne, tunele
suszące, stacje podsuszające oraz inne urządzenia i akcesoria, tworząc kompleksową ofertę dla produkcji
sitodrukowej. ROQ łączy 35 lat inżynierii z najnowszą technologią sitodruku, dostarczając innowacyjne
rozwiązania, gwarantujące jakość, trwałość, precyzję i niezawodność.

, Rąbień

