
Mimaki popüler kebab opsiyonunu yeni 
MkII baskı makinesi ailesine katıyor

UJF-3042 MkII & UJF-6042 MkII birçok silindirik nesne üzerine 
doğrudan baskı yapılmasına imkan sağlıyor.

Geniş format inkjet baskı ve kesim makinelerinin lider üreticisi 
olan Mimaki, yeni jenerasyon UV masaüstü flatbed baskı ma-
kineleri UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII modellerinde Kebab 
seçeneğinin mevcut olacağını duyurdu. Döner silindiri bulunan 
Kebab seçeneği, Mimaki’nin MkII model baskı makinesi ailesi-
nin silindirik nesneler üzerinde doğrudan kullanılmasına olanak 
ağlıyor. Kebab seçeneği ayrıca UJF-7151 baskı makinesinde de 
mevcut. MkII L modeline UJF-6042MkII ve UJF-7151 plus yazıcı-
ları için ihtiyaç duyulurken UJF-3042MkII modeli de Kebab MkII 
modeli ile uyumlu. Kebab opsiyonu, çapı 10 mm ila 110 mm ara-
sında değişen, şarap ve su şişeleri, kaşe, mum, kozmetik şişele-
ri ve daha fazlasını da içeren silindirik ürünlerde üstün kalitede 
baskı yapılmasına olanak sağlıyor.

Mimaki EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten şunla-
rı söylüyor: “Müşterilerimiz Kebab opsiyonunun kullanımında 
oldukça yaratıcı davranıyor. Çoğu müşterimiz için bu seçenek 
yeni bir iş ve gelir kapısı açtı. Kozmetik şişeler ise bunun iyi bir 
örneği. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasalar ile kısa ömür-
lü kozmetik şişeler gittikçe yaygın bir hal alıyor. Buna çözüm 
olarak da Kebab opsiyonu tek kullanımlık ambalajlar için direkt 
baskı ile yapılmış etiketleme sisteminin daha uygun fiyatlarla 
üretilmesine olanak sağlıyor. Bu kişiye özel hazırlanmış bir şişe 
veya hediye olarak verilecek ve özel bir etkinliği temsil eden bir 
şişe olabilir. Doğrudan şarap şişelerine baskı uygulaması da ol-
dukça rağbet görüyor. Örneğin, şarap şişelerinin etkinliğe özel 
hazırlanacağı bir düğün veya başka bir özel etkinlik düşünün. 

Hem Mimaki hem de müşterilerimiz bu olanaktan dolayı heye-
can duyuyor ve tam da bu sebeple Kebab seçeneğini en yeni 
nesi baskı makinelerimize ekliyoruz,” dedi.   

Gelecek nesil baskı fırsatları
Yeni UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII baskı makineleri serinin 
önceki modellerine kıyasla %20 daha fazla baskı hızına sahip-
tir. Mimaki’nin diğer birçok makineleri gibi bu makinelerde de 
farklı tipte boyalar kullanılabiliyor ve böylece makineler çeşit-
li uygulamaları destekliyor. Kebab opsiyonunun avantajları ile 
cam ve alt katmanlara iyice yapışan dayanıklı boyaların yanı 
sıra, LUS-120 mürekkepleri de sıkıştırma ya da bükme olsa dahi 
çatlamadan %170’e kadar esneyebildiği için kumanda panelleri 
veya silikon telefon kabı gibi yumuşak malzemelerin yüzeyine 
baskı yapılması için de kullanılabiliyor. Bunun dışında LH-100 
sert boyalar yüksek oranda aşınmaya maruz kalan aksesuar 
veya kırtasiye malzemeleri için oldukça uygun. Bu mürekkep 
PR-200 inkjet primer ile birlikte kullanıldığında UV boyalar için 
oldukça zor bir iş olan cam ve metal üzerine baskı yapmak için 
mükemmel bir seçim olacaktır. Mimaki Lak Kontrol (MCC) sis-
temi ile de lak ile primerli alanları vurgulamak veya kabartma 
yapmak için kullanılabilir.   

Ayrıntılar
Endüstriyel baskı, ticari baskı ve perakende baskı işlerinde ve-
rimlilik ve kazancı artırmak için 
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yeni nesil masaüstü UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII baskı maki-
neleri aşağıdakileri özellikleri sunmaktadır: 
- Makineler, 153mm kalınlığındaki nesnelerin üzerine baskı 
yapabilme özelliğinin yanı sıra, mevcut modellere oranla %20 
daha hızlıdır.
- Makinedeki titreşimi azaltmak için baskı sırasında hareket 
eden baskı tablası sayesinde gelişmiş mekanik özelliklere sa-
hiptir. Boya damlalarının hassas yerleştirmesi sağlanır ve geniş 
yelpazede nesne ve malzeme üzerinde yüksek kaliteli baskı 
elde edilir.
- RasterLink6 yazılımınki Mimaki Expand Color özelliği ile daha 
canlı renkler ve açık ten renkleri elde edilir. 
- Mimaki Nozzle Kontrol Ünitesi ve Nozzle Kurtarma Fonksiyonu 
sayesinde, baskı sırasında tıkalı nozüller otomatik olarak algı-
lanır ve naskının kesintisiz devam etmesi için tıkalı nozüllerin 
yerine iyi durumdaki nozüller kullanılır. Böylelikle daha rahat bir 

operasyon sağlanır ve kusurlu nozullar sebebiyle yapılan israf 
azalır. Mimoki Circulation Technology (MCT) nozül arızasına 
sebep olabilecek pigment tortulaşmasını önlemek için düzenli 
aralıklarla beyaz mürekkep dolaşımı sağlar.  
- Özellikle alışveriş merkezi ve mağaza gibi ortamlar için önem-
li bir özellik olarak, bu yeni makinelerin tamamen kapalı baskı 
tablasına sahiptir. Böylece tabla toz ve diğer kirleri sistemden 
uzak tutarak baskı kalitesini korur.

Horsten son olarak şunları söyledi: “Bu yeni yazıcılar için Kebab 
seçeneğinin bulunması ile piyasadan olumlu tepkiler alacağını 
düşünüyoruz ve müşterilerimizin silindirik nesnelere doğrudan 
baskı yapılması sayesinde işlerine değer katacak yaratıcı kulla-
nımlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”


