
Roland EGX-350
MASAÜSTÜ GRAVÜR CİHAZI

Yeni EGX-350 gravür cihazı ile ürün yelpazenize kişiselleştirilmiş, 
değerli ürünler ekleyerek işletmenizi kolayca büyütebilirsiniz.  
EGX-350 tabela dükkanınızda, gravür işletmenizde veya perakende 
mağazanızda çok çeşitli malzemeleri hızlı bir şekilde gravürler. Bu 
çok yönlü aracın kullanımı belirgin şekilde kolaydır ve net, hassas 
metinler ve grafikler üretecek uzmanlıkta geliştirilmiştir. Eksiksiz 

ve kompakt bir çözüm olan EGX-350 işe başlamanız için gereken 
her şeye sahiptir. Dahili Roland EngraveStudio yazılımı; el oyması 
görünümlü ürünler üreten yeni V-Carving modu ve tasarımlarınızı 
oymadan önce ön izleme yapmanıza olanak tanıyarak zaman ve 
malzeme kazandıran yeni bir gravür simülasyon fonksiyonu gibi 
gelişmiş özellikler sunmaktadır.

Eksiksiz Gravür 
Çözümü 

METAL ÜZERİNE GRAVÜRLER

ÜÇ BOYUTLU GRAVÜRLER

TAKILAR VE ONUR OBJELERİİSİMLİKLER

ETKİNLİKLER İÇİN GRAVÜRLER

TABELALARDIŞ MEKAN LEVHALARI

EGX-350 USB girişiyle bilgisayara bağlanır; kurulumu ve kullanımı 
olağanüstü kolaydır. Üretim alanının uzağında konumlandırılan 
kullanımı kolay kontrol paneli gravür tezgahını net bir şekilde 
görmeyi sağlar. EGX-350
aynı zamanda malzemenin yüksekliğini otomatik olarak tespit 
ederek (Z sıfırlama) doğru aralıkta kaliteli gravür sağlayan 
otomatik yüzey dedektörüne sahiptir. *1 Ayarlanabilen açılır 
kapak iki yöne doğru açılarak
işlenen ürüne etkili bir şekilde ulaşmayı sağlar. Fırçasız DC 

motoru son derece dayanıklı ve uzun ömürlü olup, vakum 
adaptörü mile kolayca eklenerek temiz kullanım sağlar.
*1 Otomatik yüzey dedektörü dahili Dr. Engrave yazılımıyla çalışır ve şekline ve/
veya tasarımına bağlı olarak bazı malzemeleri işleyemeyebilir.

EGX-350 ile her ikisi için kişiselleştirilmiş harika tasarımlar ve isimlikler 
oluşturabilirsiniz

Kolay Kullanım

EGX-350 ile açık alan ve kapalı alanlar için kişiselleştirilmiş harika 
tasarımlar ve isimliklerle vitrin ve yön tabelaları oluşturabilirsiniz 
Sıradan hediyeleri, ödülleri, promosyon ürünlerini, el çantalarını 
veya kalemleri isim, etkinlik veya tarihlerle kişiselleştirerek 
değerli hatıralara dönüştürebilirsiniz. Hatta tişört, el çantası ve 
diğer giyim ürünlerine ısıyla yapay elmas baskısı yapmak için 

tasarım şablonları bile üretebilirsiniz. Plastik, akrilik, alüminyum, 
paslanmaz çelik, pirinç ve ahşap gibi çeşitli malzemeleri 
seçebilirsiniz. Lazer gravür cihazlarının aksine, 
EGX-350 ahşap, pirinç ve yapay mermerin orijinal renklerini ve 
dokusunu koruyarak harika görünümlü yüzeyler sağlar.

Ürünlerinizin 
Değerini 
Artırın



HammerADV

EGX-350 yüksek hassasiyetli performans 
için geliştirilmiş olup, cihazın fazla 
hareketini veya titremesini en aza 
indiren parçalara sahiptir. Sonuç olarak, 
EGX-350 defalarca kullanımdan sonra 
bile net, canlı metin ve grafiklerle 

güvenilir sonuçlar üretir. Yeni Roland 
EngraveStudio yazılımı el işlemesi 
güzelliğinde çarpıcı gravür ürünleri 
üretmeniz için ince, usta işi işçilik sunar.

Yüksek Kaliteli 
Sonuçlar

Roland EngraveStudio gerçek bir el işi 
oyma görünümü sağlayan çeşitli gravür 
derinliklerini bir arada sunar. Gravür 
işleminden önce hem alet yolunu hem 
de beklenen sonuçları gösteren gravür 
simülasyon fonksiyonu ile tasarımlarınızı 
ekranda görebilirsiniz. Hassas metinler 
ve grafikler için Illustrator*2 (ai ve eps) 
ve CorelDraw’dan (eps)*3 tasarımlar 
aktarabilirsiniz. Roland EngraveStudio 
Windows® 2000/XP ve Windows Vista TM 
ile uyumludur.

*2 Roland; Illustrator verilerini Roland 
EngraveStudio’ya aktarmadan önce vektör
geometrisini ve metinleri kavislere dönüştürmenizi 
önerir. En iyi sonucu almak için tüm şablonları 
ve/veya renk dolgularını kapatın ve dosyaları eps 
formatında kaydedin.
*3 ai (sürüm 8.0) ve eps (sürüm 3.0) dosya 
formatlarını destekler.

TrueType veya Single Line dahil birçok yazı tipi ile 
metin gravürü yapabilirsiniz.

Roland 
EngraveStudio 
Yazılımı ile 
Üretkenliğinizi 
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Özellikler

Tezgah boyutu 305 (G) x 230 (D) mm [12 (G) x 9,1 (D) inç]

XYZ eksen uzunlukları 305 (X) x 230 (Y) x 40 (Z) mm [12 (X) x 9,1 (Y) x 1,6 (Z) inç]

XYZ ekseni sürücü sistemi Adımlı motor, 3 eksenli eş zamanlı kontrol

Çalışma hızı X ve Y eksenleri: 0,1 ila 60 mm/sn. (0,004 ila 2,4 inç/sn.), Z ekseni: 0,1 ila 30 mm/sn. (0,004 ila 1,2 inç/sn.)

Yazılım çözünürlüğü 0,01 mm/adım veya 0,025 mm/adım (0,0004 inç/adım veya 0,001 inç/adım)

Mekanik çözünürlük X ve Y eksenleri: 0,0025 mm/adım (Y adımında 0,0001), Z ekseni: 0,00125 mm/adım (Y adımında 0,0005)

Mil motoru Fırçasız DC motor, maksimum 50 W

Mil hızı 5.000 ila 20.000 rpm

Tutma vidası Kesici tutucusu, pens yöntemi

Yüklenebilir iş parçası kalınlığı Burun ünitesi kullanıldığında maksimum 40 mm (1,6 inç) veya 38 mm (1,5 inç) 

Bağlantı USB (Evrensel Seri Yol 1.1 nolu Özellik Revizyonu ile uyumlu) veya seri (RS-232C uyumlu)

Denetim komut seti RML-1

Güç gereksinimleri
AC 100 ila 120 V ±%10, 1.3 A, 50/60 Hz (aşırı voltaj kategorisi II, IEC 60664-1); veya AC 220 ila 240 V ±%10, 0.6 A, 50/60 Hz 
(aşırı voltaj kategorisi  II, IEC 60664-1)

Güç tüketimi 122W

Çalışırken gürültü seviyesi
Çalışma sırasında: 60 dB (A) veya daha az (kesme dışında),
Bekleme sırasında: 40 dB(A) veya daha az (ISO 7779'a uygun şekilde)

Boyutlar 393 (G) x 616 (D) x 591 (Y) mm [15,5 (G) x 24,3 (D) x 23,3 (Y) inç]

Ağırlık 34 kg (75 Ib.)

Çevre
Sıcaklık: 5 ila 40°C (41 ila 104 °F), 
Nem: % 35 ila 80 (yoğuşmasız) 
Ortam kirlilik derecesi: 3 (IEC 60664-1'e uygun şekilde)

Aksesuarlar

Güç kablosu, derinlik düzenleyici burun (burun ünitesi), burun ünitesi sabitleyici (tespit vidası, yay), yedek montaj vidası 
(kesici tutucusu için), karakter kesici (çapı 3,175 mm), düz kesici (çapı 3,175 mm), İngiliz anahtarı, sert pens (çapı 3,175 mm), 
sert pens (çapı 4,36 mm), bijon anahtarı, bijon tornavida, pratik panel, yapışkan levha, çip temizliği için vakum adaptörü, 
Roland Software CD-ROM, Roland EngraveStudioTM CD-ROM, Roland Yazılımı Program Kılavuzu, Roland EngraveStudioTM 
Program Kılavuzu ve Kullanım Kılavuzu


