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Roland DG v Sloveniji
..Japonski glasbeni in grafični gigant, korporacija Roland, šteje
spoštljivih 24 let. Tokrat se bomo osredotočili na njihov oddelek
Roland DG, ki je zadolžen za izdelavo in prodajo profesionalnih
naprav za tiskanje, rezanje, modeliranje in risanje..
Ime Roland pri računalniški tematiki kaj hitro povežemo s profesionalnimi glasbenimi
inštrumenti, s katerimi je podjetje zaslovelo.
Svojo inovativnost so kmalu prenesli tudi
na področje tiskalniških in drugih rešitev
za grafične studie - ustanovili so oddelek
Roland DG. Le-ta je takoj postavil nekaj
svetovnih meril na že omenjenem področju,
saj so leta 1983 predstavili prvi A3 risalnik,
pet let zatem pa še napravo PNC-1000,
ki je predstavljala prvi svetovni rezalnik.
Razvojno prelomni letnici sta še 1997 in
1998, ko so pri Rolandu DG javnosti ponudili prvo napravo tipa vse-v-enem; združevala je barvni tiskalnik širokega formata in rezalnik. Roland je že tedaj postavil standard
na področju naprav za tisk širokega formata
- brizgalna (ink-jet) tehnologija s šestimi različnimi barvami ter ločljivostjo 1.440 dpi se
je namreč obdržala do današnjih dni. In kaj
podjetje ponuja danes?
Roland DG ima v svojem prodajnem programu praktično vse vrste izdelkov - od industrijskih rešitev pa do izdelkov, ki so primerni za
manjše ali srednje velike oglaševalske hiše
ter tiskarne. Prav slednjih je v Sloveniji največ, veliko jih še vedno uporablja klasični sitotisk. A napredku je težko ubežati - digitalni
tisk tako sitotisk na dolgi rok premaga prav v
vseh ključnih elementih - kvaliteti, zanesljivosti, hitrosti, prodajnih maržah in nenazadnje
tudi po manjših stroških lastništva.
Rolandov najbolj prodajan izdelek je prav
gotovo VersaCAMM serija digitalnih tiskalnikov širokega formata z integriranimi rezalniki. Rešitev, imenovana Print&Cut, ki skrbi
za neposredni izrez natisnjenih stvari, je
namreč patentirana in v Rolandovi domeni.
V mesecu marcu se bo v Sloveniji odvijal Rolandov "dan odprtih vrat". Vse
potrebne informacije o dogodku, skupaj
s prijavnico, najdete na spletni povezavi
www.adrias-sp.si/openday.
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VersaCAMM in SOL-JET serijo digitalnih
tiskalnikov odlikuje uporaba ekološko in
človeku prijazne ECO-SOL INK tehnologije, standardne kartuše pa pomenijo nizke stroške vzdrževanja , prav tako pa ni
potrebna izgradnja dragih prezračevalnih
sistemov prostora, ki jih je potrebno zagotoviti pri uporabi klasičnih solventnih barv
zaradi vsebnosti človeku škodljivih snovi.
Tiskalniki so zmožni tiskati na praktično
vse vrste medijev (folije, papir, plastika …),
tako za notranjo kot zunanjo uporabo, proizvajalec pa za svoje rešitve jamči z vsaj triletno obstojnostjo barve brez dodatne UV
zaščite. Za potrebe domačega trga sta kot
nalašč modela VersaCAMM SP-540V ter
SP-300V, za potrebe tiskanja od 137 pa do
250 cm lahko uporabniki izbirajo modele iz
Rolandove EX-pro serije. SP-540V zmore
tiskati na medije do širine 137 centimetrov,
v delovni uri pa izpiše do 10,8 kvadratnih
metrov površine, s čimer zadosti potrebam
tudi najzahtevnejših uporabnikov. Njegov
manjši in cenejši brat, model SP-300V,
prebavlja medije do širine 76 centimetrov.
Rolandovi izdelki že od nekdaj slovijo tudi
po naprednih možnostih, ki jih razlikujejo
od konkurence. Poleg že omenjenega integriranega rezalnika so digitalni tiskalniki
opremljeni z vgrajeno dvojno (predgretje
medija in sušenje) grelno enoto ter vrsto
senzorjev in tipal, ki obveščajo uporabnika
o stanju (velikost, debelina, vrsta, preostanek, temperatura!) medija. Vse funkcije so
polno podprte s strani Rolandovega rip
VersaWORKS SW priloženega programja.

Tokrat predstavljeni model SP-540V pa
premore še nastavljivo tiskalniško glavo ter
pet nastavljivih drsnikov (za vstavljeni medij)
za kar najboljšo prilagoditev tiskanja. Tudi
rezultati tiska ne izostajajo, prav nasprotno,
so za zgled ostalim ponudnikom tovrstnih
rešitev. Odličen izpis gre pripisati tudi natančno izdelanim barvnim ICC profilom, ki
so skupaj s programsko opremo za pretvorbo barvnih nastavitev priloženi tiskalnikom
(pri konkurenci je profile, ki stanejo par sto
tolarskih tisočakov, potrebno doplačati).
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Roland ima v svoji ponudbi velik izbor samostojnih rezalnikov, gravirnih strojev pa
tudi 3D skenerjev in modelirnikov. Slednji
so nadvse primerni za izdelavo prototipov
izdelkov (v 3D), medtem ko ponujajo tudi
dve vrsti gravirnih strojev za izdelavo globokih profilov ter reliefov (2 D in 2,5 D).
Visokokvalitetni rezalniki CAMM serije, modeli CX-500/400/300 predstavljajo neformalni svetovni standard, saj jih konkurenca
na vse načine posnema (kopira).
Opremo Roland DG v Sloveniji prodaja podjetje Adrias, za njeno vzdrževanje in servis
pa skrbi Avtenta Servis. Roland si je v svetu
svoje ime izoblikoval tudi na račun izjemnih
poprodajnih storitev za svoje uporabnike.
Tako smo ob nakupu Rolandovih tehnološko
zahtevnejših rešitev deležni tudi temeljitega
dvodnevnega tečaja za uporabo izdelka (v
enem izmed evropskih Rolandovih centrov),
odlična pa je tudi njihova tehnična podpora,
ki je strankam vedno na voljo.
(P.R.)

Februar 2005

