
Uma ferramenta versátil, criativa e compacta

EGX-30A GRAVADORA DE MESA 
RESULTADO PROFISSIONAL A UM PREÇO ACESSÍVEL

SÉRIE DESKTOP EGX



EGX-30A Especificações

■ Requisitos para o Software   
Dr. Engrave   ( Bundled ) R-Wear Studio™   ( Optional )

Economia de tempo e dinheiro na produção,
e valor agregado ao produto.
Economia de tempo e dinheiro na produção
e valor agregado ao produto. Software Roland Dr. Engrave,

fácil de configurar e operar
Software Roland Dr. Engrave,
fácil de configurar e operar

Área máxima de operação
Velocidade de rotação
Motor da ferramenta 
Diâmetro de montagem da ferramenta de gravação 
Velocidade de Revolução
Interface 
Dimensões externas
Peso
Temperatura de operação
Humidade de operação 
Materiais para gravação

Acessórios 

305 mm (X) x 205 mm (Y),  Espessura máxima da peça :  5 mm (Z)
X, Y-axis: Máximo 3.0 m/min. (50 mm/sec.) 
Brushless DC motor, máximo 27 W 
3.175 mm 
5,000 - 10,000 rpm
USB (compativel com Universal Serial Bus Specification Revision 1.1), Serial (RS-232C-complacente) 
513 mm (L) x 491 mm (C) x 217 mm (A)
13.2 kg
5 a 40 ˚C
35 a 80 % (sem condensação ) 
Plástico (ABS, acrílico, PC etc), Latão e alumínio para gravar 
Adaptador AC, cabo de alimentação, cabo USB, mangueira e ducto coletor de resíduos, cortadora para gravação, suporte de ferramenta de gravação, 
adaptador de cortadora de diamante, parafuso condutor hexagonal, chave de fenda sextavada, chave inglesa, material para teste, , CD-ROM do pacote de 
programas ROLAND, Manual do usuário.

Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit); Windows Vista® Home Premium (32-bit)/

Business (32/64-bit); Windows® XP Home Edition/Professional (32/64-bit)  
Windows Sistema operacional

DescriptionItem Model numer

Importa vários tipos de textos e imagens
transformando-as em vetor

Suporta fontes padrões da indústria como as True Type
O Stroke Font Editor (SFEdit) cria contornos originais das fontes

Importa arquivos de dados do Microsoft Excel no
formato .CSV para a aplicação de dados variáveis

Cria placas com nomes utilizando dados importados a partir 
de um catálogo de endereços.
Através da numeração sequencial é possível criar placas com numéro de série.

Suporte da ponta do regulador de profundidade 

Folha de adesivo para fixar o material

3 pcs.

210mm x 140mm, 10 sheets

DRN-20

AS-10

Com o software opcional de aplicação de strass Roland R-Wear Studio™ você pode agregar valor na produção de camisetas, vestuários e presentes, seguindo 
simples passos.
(Combine uma impressora e uma plotter de recorte Roland e tenha mais opções em seus projetos)
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Opcional

A rápida e silenciosa EGX-30A tem hoje a melhor relação custo benefício para 
soluções em gravura computadorizada, ideal para novas empresas que trabalham com 
o orçamento limitado e para aquelas que pretendem eliminar a terceirização.   

Grava peças de identificação 
personalizadas atendendo com 
rapidez o cliente.

Com a EGX-30A você pode atender 
rapidamente a pedidos de sinalização 
e placas personalizadas.

Incluso o software Dr. Engrave que permite gravação imediata.

Operador Lojista

Projeto
Crie o molde de 
aplicação do strass

Gravação
Grave o molde de
aplicação do strass

Prensa quente
Sua peça com strass
está pronta

A Roland reserva o direito de fazer alterações nas especificações, materiais ou acessórios sem prévio aviso. Os resultados podem variar. Para otimizar os seus resultados pode ser necessário fazer manutenção periódica para os 
componentes críticos. Favor contatar a sua revenda ou visitar nosso web site para mais detalhes. Nenhuma garantia está implícita, somente as descritas. A Roland não se responsabilizará por danos incidentais sejam eles previstos ou 
não, causados por defeitos nos produtos.
As formas tridimensional podem ter direitos protegidos pelos seus autores. Os clientes são responsáveis por observar leis e decretos, quando digitalizados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Crie moldes para aplicar strass com o R-Wear StudioTM

Posicione o strass
E depois transfira o desenho utilizando 
o material de transferência

REVENDA AUTORIZADA: Impresso no Brasil, Junho de 2014

www.rolanddg.com.br


