
Allround graveren
Voor elke graveeropdracht de perfecte machine



Personalisatie maakt exclusief
De waarde van een geschenk is vaak afhankelijk van de 
betekenis die het voorwerp meedraagt. Veel mensen houden er 
dan ook van een individuele toets te geven aan hun geschenken. 
Door er een boodschap, een foto of een symbool op te graveren, 
worden eenvoudige geschenken omgetoverd in exclusieve en 
waardevolle hebbedingen.

Relatiegeschenken met een persoonlijke toets
Pennen, naamkaartenhouders en decoratieve schalen worden vaak 
als relatiegeschenk gegeven. De graveertoestellen van Roland DG 
maken het mogelijk al deze voorwerpen te voorzien van een 
persoonlijke boodschap. Deze boodschap kan een bedanking zijn 
voor een jarenlange samenwerking, gelukwensen voor de toekomst 
of simpelweg een bedrijfslogo met de bijhorende slogan. Zo krijgen 
relatiegeschenken net dat ietsje meer.

Onbeperkte mogelijkheden
Met de graveermachines van Roland DG kunt u niet enkel 
geschenken graveren. Ook uithangborden, signalisatieplaatjes en 
naamplaten maken behoren tot de mogelijkheden. Verder kunt u de 
graveermachines perfect gebruiken in een industriële omgeving. Met 
de toestellen maakt u snel en eenvoudig plaatjes met serienummers, 
productspecificaties, bedrijfslogo’s en noem maar op. 



Inclusief gebruiksvriendelijke, professionele software
Alle graveertoestellen worden geleverd met eenvoudig te gebruiken 
softwarepakketten waarmee u professionele resultaten bereikt. Engrave 
Studio is een voorbeeld van de beschikbare software. Deze software omvat 
een hele reeks creatieve functies, zoals V-Carving. Met deze functie is het 
mogelijk gravures te maken die de look and feel hebben van gravures die een 
vakman met de hand gemaakt heeft. De software laat ook seriële productie 
en gebruik van variabele data toe. Verder biedt Roland Engrave Studio de 
mogelijkheid eerst een preview of een proef te maken, waardoor kostelijke 
fouten vermeden worden. 

R-Wear vergroot de 
waarde van gadgets
R-Wear is een combinatie 
van speciaal door Roland 
ontwikkelde software en Roland-
toestellen. Deze combinatie 
maakt het mogelijk op een snelle 
en goedkope manier allerlei 
accessoires en kledingstukken te 
personaliseren met teksten, foto’s, 
tekeningen en strassteentjes. Een 
belangrijk aspect van R-Wear is 
het ontwerpen en graveren van een 
sjabloon voor de strassteentjes. 
Goed om te weten is dat er geen 
ervaring met graveren vereist is om 
professionele sjablonen te maken. 



Vergelijking van de belangrijkste specificaties

Grote verscheidenheid aan materialen
Gebruik de graveermachines van Roland DG om in hout, kunststoffen, aluminium, goud, zilver en koper te graveren. 
In de specificatietabel ziet u welk toestel geschikt is voor welke materiaalsoort. 

www.rolanddg.eu
Roland behoudt zich het recht voor specificaties, materialen of accessoires zonder kennisgeving te wijzigen. Uw werkelijke resultaat kan verschillen. Voor een optimale kwaliteit is een regelmatig 

onderhoud van kritieke componenten vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw Roland-verdeler. Er is geen garantie of waarborg van toepassing tenzij uitdrukkelijk vermeld. Roland is niet 
aansprakelijk voor eventuele incidentele schade of gevolgschade, al dan niet te verwachten, die door defecten in dergelijke producten wordt veroorzaakt. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun 

respectieve eigenaars. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten dragen de verantwoordelijkheid 
om alle toepasselijke regelgeving in acht te nemen en kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen. Roland DG Corp. heeft een licentie op de MMP-technologie van de TPL Group.

EGX-600  EGX-350 EGX-30A

Toestel Maximaal graveerbereik in mm Maximale graveersnelheid Materialen Bijgeleverde software

EGX-600 610(X)×407(Y)×42.5(Z) XY-as: 100 mm/sec, Z-as: 50 mm/sec Hout, kunststoffen, lichte metalen 
(messing, aluminium)

Dr. Engrave / 3D Engrave

EGX-350 305(X)×230(Y)× 40(Z) XY-as: 60 mm/sec, Z-as: 30 mm/sec Kunststoffen, aluminium, messing 
en hout 

Engrave Studio

EGX-30A 305(X)×205(Y) XY-as: 50 mm/sec Kunststoffen, lichte metalen (enkel 
inkerven met diamanten gereedschap)

Dr. Engrave


