
Mimaki, promosyon ürünlerindeki dijital 
yenilikleri sergiledi

Mimaki, ısıyla şekillendirme (thermoforming) uygulamalarından yeni nesil masaüstü 
flatbed baskı ailesine kadar birçok inovatif çözümü promosyon üreticilerine sunacak.

Geniş format inkjet baskı ve kesim makinelerinin lider üreticisi 
Mimaki, PSI 2017 Fuarı’nda promosyon çözümlerini sergiledi. Bu 
yıl 10-12 Ocak tarihlerinde Uluslararası Promosyon Ürün Endüst-
risi Ağı kapsamında her yıl düzenlenen fuar, aynı zamanda Av-
rupa’nın önde gelen promosyon ürünlerinin tanıtıldığı bir ticari 
etkinlik olma özelliği taşıyor. Her yıl düzenlenen bu etkinlik ile 
80’den fazla ülkeden ortalama 16 bin ziyaretçi, 35’ten fazla ülke-
den gelen 900’e yakın katılımcı ile gerçekleştirildi. Mimaki de 
promosyon ürünlerini geliştiren ve bunlara değer katan birçok 
teknoloji ile yerini aldı.  
 
Mimaki Europe Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten şunla-
rı söyledi: “Bu bizim için önemli bir fuar oldu. Tekstilde dahil 
olmak üzere promosyon ürünlerine değer katmak için farkını 
ortaya koymaya çalışan ve sınırları zorlayan üreticiler olarak 
Mimaki, promosyon sektörü için yeni ve inovatif çözümler ge-
tirerek sınırları aşmaya devam ediyor. Promosyon üreticilerine 
daha verimli olmaları ve rekabet ortamında bir adım önde olma-
ları için benzersiz dijital çözümleri de içerecek şekilde PSI 2017 
fuarında herkes için uygun çözümler sunduk.” 

Etkinlik kapsamındaki Teknoloji Forumu’nda da yer alan Mima-
ki standında, promosyon ürünlerinde eşsiz üretimler yapmak 
isteyen yatırımcılara yönelik canlı tanıtımlar oldu. Mimaki uz-
manları, promosyon ürünlerine katma değer katan dijital baskı 
teknolojilerinin faydalarını anlattı. Mimaki standında ziyaretçile-
re tanıtımı yapılan ürünler şöyleydi: UJF-3042 MkII: Bu masaüstü flatbed baskı makinesinde 
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300x420mm ölçülerinde kompakt bir tabla bulunuyor. 153mm 
kalınlığa kadar çok farklı promosyon ürünleri üzerinde mükem-
mel bir baskı yapmayı sağlayan makinede birçok Mimaki mü-
rekkebi kullanılabiliyor. 

UJF-6042 MkII & CFL-605RT: Mimaki’nin yeni masaüstü flatbed 
(610mm x 420mm ölçülerindeki tabla ile) baskı makinesi, Mi-
maki’nin benzersiz kesim sistemi ile birlikte çok farklı uygula-
malara imza atıyor. Bu kompakt, çok amaçlı ve çok fonksiyonlu 
çözüm birbirinden farklı kesme fonksiyonları ile PET ve diğer 
plastiklerin baskı ve kesim işlemlerinde kullanılmak için ideal. 
Sistem, kullanımı kolaylaştıran ve hatayı en aza indiren güçlü ke-
sim yazılımını de içeriyor.      

UJF-7151 plus: Geleneksel serigrafiye alternatif bir çözüm olan 
bu güçlü ve güvenilir dijital baskı makinesi, iki farklı uygulama 
üretirken sergilenecek. Isıyla şekillendirme (thermoforming) 

çözümü sağlayan Formech 508FS vakumla biçimleme makine-
si ile birlikte sergilenen makinede, ısıyla şekillendirme (ther-
moforming) uygulama için, LUS-350 esnek mürekkep kullanıla-
cak. Mimaki LUS-350 boyaları, yüzde 500’e kadar esneyebilen 
ve özellikle otomotiv parçaları gibi özel sertlik ve dayanıklılık 
gerektiren çeşitli ısıyla şekillendirme uygulamaları için uygun 
olan benzersiz bir boyadır. Diğer UJF-7151 plus baskı makinesi 
ise, çok fazla yapışkanlık gerektiren sert yüzeyler üzerine baskı 
yapılmasını sağlayan LH-100 boyaları ile birlikte tanıtılacak.           

CJV150-75: Bu entegre Bas & Kes makinesi, promosyon etiket ve 
sticker gibi uygulamalar için ideal olan gümüş boya ile birlikte 
tanıtılacak. Makine, yüksek kalitede renk gamı sağlayan gümüş, 
turuncu, açık siyah ve beyaz renkleri de içeren 10 çeşit renk 
seçeneği bulunan boya seti ile birlikte sunuluyor.     


