
MP-70R. FACILIDADE E PRODUTIVIDADE NA IMPRESSÃO EM CHAPAS DE PVC.
A mesa roletada MP-70R para impressão em chapa rígida foi desenvolvida exclusivamente para 

as impressoras Roland. Projetada para facilitar o tracionamento do material e apoiá-lo na altura 

certa no momento da impressão, a mesa MP-70R faz com que o produto final impresso tenha 

total qualidade, além de diminuir o tempo de produção e evitar danos às valiosas cabeças de sua 

impressora. Displays de gôndolas, placas, cartões de visita, móbiles, backlights e painéis são 

alguns produtos que você poderá oferecer adquirindo o jogo de mesa roletada MP-70R.

NOVA MP-70R
Integrada a VersaCamm
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MP-70R mesa roletada para
impressão em PVC rígido 
de até 1 mm.



MESA roletada PARA IMPRESSÃO EM chapa
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
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• Facilita o tracionamento de materiais rígidos.

• Totalmente ajustável.

• Perfeita para impressão de chapas rígidas.

• Evita ondulações nos materiais.

• Garante a perfeita movimentação do material.

• Evita o desperdício de material.    
• Compacta, leve e resistente.

• Fácil de manusear e armazenar.

*Para impressão em material rígido e PVC na impressora Roland deve-se ajustar a altura da cabeça de impressão para que a mesma não raspe no material. A lâmina de recorte deve ser ajustada de acordo com a 
espessura do PVC a ser recortado.  Nas impressoras SP-300, VP-300 e VP300i não é possível imprimir no PVC de 1 mm devido as mesmas não possuirem regulagem de altura das cabeças de impressão. Sempre 
limpe as chapas que serão impressas com papel antiestático e álcool de uso doméstico (46,4° INPM). Manuseie as chapas que serão impressas com luvas de algodão.

Duas mesas, chave hexagonal e manual do usuário

700 mm x 1.430 mm

1.430 mm x 700 mm 

A altura da mesa pode ser ajustada de acordo com as impressoras compatíveis. Mínimo de 920 mm, máximo de 1.000 mm 

Modelos de impressoras compatíveis 

Dimensões

Itens incluso

Ajuste de altura

Tipo

Na vertical

Na horizontal

mp-70RESPECIFICAÇÕES  

Suprimento

Mídia
Espessura
Dimensões

De 0,3 mm a 1 mm
Mínimo de 210 mm, máximo de 1.000 mm de largura
Rígido

Peso 22 kg cada

PVCDGBR03M

PVCDGBR06M

PVCDGBR10M

PVC 0,3 mm Branco Fosco  

PVC 0,6 mm Branco Fosco  

PVC 1,0 mm Branco Brilhante  

Modelo Descrição Dimensões
600 mm x 1.200 mm
600 mm x 1.200 mm

1.000 mm x 2.000 mm

PVC

Mídia

Linha VersaCAMM (SP-300, SP-540, VP-300, VP-540,VP-300i e VP-540i) Linha VersaArt (RS-640) Linha PRO IIV (SC-545EX e 
SJ-645/745EX) Linha PRO III  (XC-540 e XJ-640/740)

mp-70R
2 opções de utilização,
70 ou 140 cm de largura.
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