
compacte graveermachine



CREËER UNIEKE, WAARDEVOLLE GESCHENKEN DOOR ZE TE PERSONALISEREN

De nieuwe compacte graveermachine METAZA MPX-95 is een betaalbaar, gebruiksvriendelijk apparaat dat 
voorwerpen extra waarde geeft door ze om te toveren in winstgevende, gepersonaliseerde voorwerpen. De 
MPX-95 personaliseert snel en doeltreffend een brede waaier van metalen voorwerpen met foto’s, logo’s en 
tekst. Dit maakt hem ideaal voor kiosken, cadeauwinkels, kleinhandelaars en industriële toepassingen.

LAAT EEN GOEDE  
INDRUK NA

Kwaliteit

Laser met drukknop om snel in te stellen  
en haarscherp te werken. 

De ingebouwde laser bepaalt meteen het startpunt op het 
voorwerp en pas daarna begint de machine te graveren. 
Het resultaat: een zeer nauwkeurige reproductie van de 
afbeelding.

Gebruiksvriendelijk

Adembenemende fotorealistische resultaten.

De duurzame graveerpen met diamantpunt van de MPX-
95 hamert met hoge snelheid en precisie in het metaal om 
de fijnste gradaties en de meest ingewikkelde lettertypes 
na te tekenen. Het resultaat is uiterst hoogstaand: 
de afbeeldingen en tekst zijn gedetailleerd en mooi 
gedefinieerd.

Graveerpen met 
diamantpunt

Sterk reflecterende 
visuele impact

Snel hameren op 
metalen voorwerp

De intuïtieve software is inbegrepen.

De MPX-95 is even gemakkelijk te bedienen als een 
standaardprinter, waardoor zowel nieuwe als ervaren 
gebruikers kunnen rekenen op in het oog springende 
resultaten van topkwaliteit. Importeer simpelweg de tekst 
of afbeeldingen, pas de lay-out en grafische elementen 
aan, en print. Dankzij de Roland METAZASoftware die bij de 
MPX-95 zit, gaat u meteen aan de slag.

Roland METAZAStudio

Kies uw 
afbeelding

Pas ze aan met 
METAZAStudio

Graveer ze in  
uw materiaal



Personalisering van hoge kwaliteit op een brede waaier van metalen.

Compact, schoon, stil en draagbaar.

De MPX-95 werkt stil, schoon en veilig in elke 
cadeauwinkel, kleinhandel, kiosk of productieomgeving. 
Dit compacte en draagbare apparaat produceert geen 
metaalstof en gaat overal met u mee. Zo kunt u ter plaatse 
souvenirs graveren op evenementen.

Met de MPX-95 is het gemakkelijker dan ooit om vlakke of gebogen metalen oppervlakken in goud, zilver, platina, 
roestvrij staal en titanium te personaliseren. Wilt u nog meer veelzijdigheid? Dan is de optionele Geschenkkit 
met accessoires u op het lijf geschreven. Hierin vindt u onder meer een verplaatsbare centrale bankschroef met 
klempinnen, een vaste centrale bankschroef en doppen.

Veelzijdigheid

Productafbeeldingen inclusief optionele Geschenkkit.

Verwijderbare voetplaat voor 
grotere voorwerpen.

Om het winstgevende potentieel van de MPX-95 nog 
te vergroten, kunt u de voetplaat in enkele seconden 
demonteren. Zo kunt u ook grote en unieke voorwerpen 
graveren, zoals golfclubs, metalen vazen, urnen enz.



Specificaties

Graveerbare materialen Gold, silver, copper, platinum, brass, aluminium, iron, stainless steel, etc. (Vickers hardness [HV] of the imprint surface must be 200 or less.)

Maximale afmetingen materiaal

Met tafel en voetplaat: Max. 200 mm (L) × 100 mm (B) × 40 mm (H) of 100 mm (L) × 200 mm (B) × 40 mm (H)
Met alleen de voetplaat: Max. 200 mm (L) × 100 mm (B) × 70 mm (H) of 100 mm (L) × 200 mm (B) × 70 mm (H)
*Deze afmetingen gelden alleen wanneer de afdekplaat gesloten is. Wanneer deze open blijft, mag het materiaal om het even welk 
formaat hebben. De te graveren zone van het materiaal moet wel binnen de graveerzone van de machine worden geplaatst.

Graveerzone

Maximale afmetingen 
van de te graveren zone 80 mm (L) × 80 mm (B) × 70 mm (H)

Aanbevolen afmetingen 
van de te graveren zone

50 mm (L) × 50 mm (B) × 70 mm (H)

Resolutie 529 dpi (hoge resolutie), 353 dpi (foto), 265 dpi (tekst), 1058 dpi (vector)

Graveerrichting Unidirectioneel of bidirectioneel (te selecteren met Windows-stuurprogramma)

Graveersnelheid (standaard) 50 mm/s (foto), 33 mm/s (hoge resolutie/tekst), 24 mm/s (vector)

Aansluiting USB

Stroomvereisten
Specifieke AC-adapter AC 100 tot 240 V ±10%, 50/60 Hz

Hoofdtoestel DC 19 V; 1,2 A

Stroomverbruik Ong. 21 W

Geluid bij werking 70 dB (A) of minder

Werkingstemperatuur 10 tot 30 °C

Vochtigheid bij werking 35 tot 80% (geen condensatie)

Buitenafmetingen 2383 mm (L) × 286 mm (B) × 308 mm (H)

Gewicht 12 kg

Bijgeleverd materiaal AC-adapter, stroomkabel, testmateriaal, USB-kabel, cd-rom met Roland Software Package, gebruikershandleiding enz.

Systeemvereisten voor USB-verbinding

Computer Model voorgeprogrammeerd met Windows 10, 8.1 of 7 (32- of 64-bit) of bijgewerkte computer die voorgeprogrammeerd was met Windows 7 of recenter

USB-kabel Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. 

Opties

Model Beschrijving

Geschenkkit GK-1
Centrale bankschroef x 1, verplaatsbare centrale bankschroef x 1, 
doppen (ronde bodem) x 30, klempinnen (4 x groot, 4 x klein) enz.

Hoofdtoestel en vervangdoppen MPH-90 Hoofdtoestel x 1 en doppen x 4

Vervangdoppen voor gebogen oppervlakken CAP-HEAD MPX-90 5 stuks

Duurzame vervangdoppen voor vlakke 
oppervlakken

DURABLE HEAD-CAP MPX, FLAT SURFACE 5 stuks

Voorwaarden voor het graveren van gebogen oppervlakken

Als u een gebogen oppervlak wilt graveren, houd dan rekening met de volgende beperkingen wanneer u het materiaal 
kiest. Deze grafieken tonen de mogelijke graveerzone voor een gebogen oppervlak en de zone die de markeerpen 
kan bereiken van de cylinderdiameter wanneer de dop (CAP-HEAD MPX-90) aan het hoofdtoestel bevestigd is. Deze 
beperkingen garanderen evenwel niet de kwaliteit van de foto.

Cylinderdiameter met gebogen 
oppervlak (ϕ)

Aanbevolen graveerzone (A)                       
Zone die de markeerpen kan  

bereiken (B)

10 mm 2.0 mm 2.8 mm

20 mm 2.8 mm 4.0 mm

30 mm 3.4 mm 4.8 mm

ERKENDE VERDELER:

Roland DG behoudt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf de specificaties, materialen of accessoires te wijzigen. Het werkelijke resultaat kan variëren. Voor de beste outputkwaliteit kan 
periodiek onderhoud aan cruciale onderdelen nodig zijn. Neem contact op met uw Roland DG-verdeler voor meer informatie. Er bestaat geen enkele impliciete garantie boven op de expliciet vermelde 
garantie. Roland DG is niet aansprakelijk voor (al dan niet voorzienbare) incidentele of gevolgschade die te wijten is aan defecten in zulke producten. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Reproductie of gebruik van materiaal waarop auteursrecht rust, valt onder de lokale, nationale en internationale wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om alle 
geldende wetten na te leven en zij zijn aansprakelijk voor elke inbreuk op dat vlak. Roland DG mag de MMP-technologie van de TPL Group gebruiken onder licentie.Group.

rolanddg.eu
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RolandCare garantie

U kunt op beide oren slapen: bij de MPX-95 is een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de sector inbegrepen.


