
VITBOK: 
UV-UTSKRIFTENS 
MÖJLIGHETER

Sedan de första UV-utskrifterna gjordes har mycket hänt. Enligt företaget 
Research Nester nådde den globala UV LED-skrivarmarknaden 278,3 miljoner 
USD 2016 och den förväntas öka till 550 miljoner USD till 2024. 

Denna utveckling är lätt att förstå eftersom UV-tekniken gör det möjligt att 
skriva ut bilder av hög kvalitet på i princip vilket underlag som helst och 
med bläck som torkar på ett ögonblick. Detta bidrar till att minska antalet 
steg i arbetsflödet för utskrifter. Därmed kan utskriftsleverantörer öka sin 
produktivitet, få bättre marginaler och erbjuda snabbare leveranser, och 
kunderna får den höga kvalitet med exakta färger och snabb leverans som de 
vill ha för alla utskriftstjänster.

Några av fördelarna med andra utskriftstekniker, som glansig yta med 
lösningsmedel och omedelbar torkning med Latex, återfinns nu i en modern 
UV-skrivare. Förutom detta erbjuder UV-tekniken ännu fler möjligheter tack 
vare bläckets stabilitet och möjligheten att skriva ut på praktiskt taget alla 
underlag.

Enligt en undersökning som genomfördes av YouGov 2016, hade över 
50 % av befolkningen fått en personligt anpassad gåva och marknaden 
förväntades för första gången överstiga 1,1 miljarder euro. UV-tekniken är en 
nyckelkomponent i den här branschen med personligt anpassade föremål, 
till exempel telefonfodral, gåvor, kontorsmaterial, golfbollar, reklammaterial, 
industrikomponenter och elektronik.

“Den globala 
UV LED-
skrivarmarknaden 
nådde 278,3 
miljoner USD 
2016 och 
förväntas öka till 
550 miljoner USD 
till 2024



HUR KAN JAG 
ANVÄNDA 
UV-UTSKRIFTER I 
MIN VERKSAMHET?
UV-tekniken ger en mängd fördelar på många områden, även om valet av 
teknik i hög grad beror på de enskilda företagens specifika behov och vilka 
områden de fokuserar på. 

I den här checklistan finns ett urval av de populäraste utskriftstillämpningarna 
och den teknik som ligger bakom dem. Använd tabellen för att ta reda på hur 
ni kan tillföra nya dimensioner till verksamheten och utöka sortimentet som ni 
erbjuder kunderna.

ECO-SOLVENT UV PRINT
Banderoller P  

Skyltar P P

Posters P  

Fordonsgrafik och folie P  

Punktskrift  P

Dekaler och etiketter P  

Tryck på glas och akryl  P

Tryck på metall  P

3D-föremål  P

Personligt anpassade 
reklamprodukter  P

Tryck på sportutrustning och 
tillbehör  P

Tryck på trä  P

Tryck på prisföremål  P

Förpackningsprototyper  P

Konst P P



EN UV-SKRIVARE 
FÖR ALLA  

Hitta din Roland LEF   
Det finns många olika Roland VersaUV LEF flatbäddsskrivare – du hittar garanterat 
en modell som passar dig. VersaUV LEF-modellerna har ett laserinriktningssystem för 
optimal utskriftsprecision och ett lock som skyddar användaren från de rörliga delarna 
och som skyddar arbetet från damm.  

De intuitiva kontrollerna kombinerat med den användarvänliga programvaran 
Roland VersaWorks6 innebär att du kan starta produktionen bara några timmar efter 
installationen. Samtliga modeller använder lågtemperaturs UV-LED som direkt härdar 
Rolands högprestanda ECO-UV-bläck. 

DETTA ÄR BARA 
BÖRJAN 

FÖRETAGS-
BYGGAREN 

STORFÖRETAG

Perfekt för Kundanpassning av små 
volymer USB-minnen, 

smartphone-fodral, 
fotoramar och andra 

mindre föremål.  

Kundanpassning av små 
volymer av mindre och 

medelstora föremål. Finns 
med tillvalet primer som 

gör det möjligt att skriva ut 
på flera olika material och 

unika ytor. 

Kundanpassning av 
produktionsvolymer av 

små till medelstora föremål 
eller enstaka större 

föremål. Finns med tillvalet 
primer som gör det möjligt 
att skriva ut på flera olika 
material och unika ytor. 

Maximalt utskriftsområde 305 (b) x 280 (h) mm 508 (b) x 330 (h) mm 770 (b) x 330 (h) mm 

Maximal utskriftshöjd 100 mm

Maximal föremålsvikt 5 kg 5 kg 8 kg

Typ av bläck Roland ECO-UV 

Inbyggd primer som tillval NEJ JA JA

Alternativ för 
bläckkonfiguration CMYK + Glans + Vitt 

CMYK + Glans + Vitt 

CMYK + Primer + Vitt 

CMYK + Vitt + Vitt 

CMYK + Glans + Glans + Vitt 

CMYK + Primer + Glans + 
Vitt 

Inkluderad RIP-programvara Programvaran VersaWorks6

Tillbehör BOFA luftfiltersystem (tillval, men rekommenderas) 

Maskinmått 999 (b) x 862 (d) x 
549 (h) mm 

1 202 (b) x 962 (d) x 549 
(h) mm 

1 560 (b) x 955 (d) x  
576 (h) mm

Enligt den senaste FESPA Print Census* är det vanligast att tryckeriföretag efterfrågar snabbare tryckhastighet (46 %), 
därefter kommer specialfunktioner som t.ex. vitt bläck och UV-glanslacker (31 %) och möjlighet att trycka på textiler (30 %). 
Alla dessa fördelar och mer därtill får man med skrivarna i Roland VersaUV-sortimentet. 

* FESPA Print Census www.fespa.com 



KUNDERNAS
OMDÖMEN

“
När jag köpte Roland VersaUV 12i, tjänade jag in 
investeringen på 2 månader

Luis Santiago, Fancy Phone Cases

INVESTERING

“
Sedan vi köpte vår Roland-maskin har vi kortat 
leveranstiden från 14 till endast 3–5 arbetsdagar, vilket 
har bidragit till att öka försäljningen

Kirsty Ibanez Prankerd, Write from the Heart

PRODUKTIVITET

“
Den nya maskinen har varit som en skänk från ovan och 
den har gett oss oändliga möjligheter och verkligen fört 
verksamheten framåt

Dion Hester, International Greetings

MÖJLIGHETER

“
När vi utökade med LEF-300 fick vi möjlighet att skriva 
ut på många olika material, exempelvis trä, tyg, läder 
och akryl – helt utan primer. Vi har lyckats bibehålla våra 
framgångar tack vare att vi hela tiden kommer på nya, 
innovativa designer, som ingen har gjort tidigare, och 
med våra Roland DG-maskiner har vi kunnat producera 
verkligt spännande saker

Ben Grist, Oakdene Designs

INNOVATION


