
Mimaki, Inprint 2015’te yenilikçiliğini 
ve verimliliğini sergiliyor

Piyasa Talebi Yenilikçilik, Verimlilik ve Yüksek Kazançlı Portföy Gelişmeleri Harekete 
Geçiriyor.

Karlı sanayi baskı üretimi; yenilikçi, esnek ve uygun maliyetli 
dijital çözümler gerektirmektedir. Mimaki bu nedenle InPrint 
2015, Münih Ticaret Fuarı, 10 ile 12 Kasım arasında, Hall A6, 
Stand A11’de baskı çözümlerinin çok yönlü portföyünü gösteri-
yor olacaktır.

Eşleştirme için çözümler
Şablon baskı sektörü için yepyeni Mimaki UJF-7151 artı talep 
üzerine çözümler, standın göz alıcı noktasında bulunacaktır. 
Yüksek kalitede baskı ve doğru mürekkep damlacığı yerleştir-
me ile, üst düzey verimliliği sağlayarak, UJF-7151 artı, 710 x 510 
mm (28 x 20in)’nin maksimum yazdırılabilir boyutuna sahiptir. 
Şablon baskı sektörü için en iyi dijital talep üzerine endüstri-
yel formatlı baskı çözümü, baskı tablosunun mekanik yapısını 
değiştirerek doğruluk, tutarlılık ve güvenilirliği artırır. İnce çiz-
giler, kenarlar ve küçük metinler kristal berraklığında görüntü-
lenir. Ayrıca çözüm de, beyaz bir taban tabakası üzerinde çift 
katmanlı baskı ve renkli baskı sağlar. Bu, Mimaki JFX200-2513 
geniş formatlı düz platform yazıcısı daha küçük ayak izinin yanı 
sıra gösterilecektir. Kalın yüzeyler üzerine baskı yapabilir, hem 
iç hem de dış mekan kullanımı için çeşitli bir baskı yelpazesi 
üretebilir. Aydınlatmalı ekranlar, tabelalar ve posterler, iç de-
korasyon, cam ve metal dekoratif paneller gibi uygulamalar için 
en iyi şekilde uygundur. Beyaz, açık ve mürekkepler mevcuttur. 
Orijinal Ürünler Ambalaj Sistemi (OGPS), küçük ambalajların 
çalışması ve kişiselleştirilmiş ambalajlanmış ürünlerin yanı sıra, 
ambalajlama örnekleri ve maketleri üreten şirketler için dijital 
ambalaj üretimini kolaylaştıran Esko ile ortak bir gelişmedir. Bu, 
Esko’nun ArtiosCAD Tasarımcı Çözümünü, Mimaki’nin UJF-6042 
LED UV mürekkep püskürtme düz platform yazıcısını ve Mima-
ki’nin CFL-605RT kesme çizicisini ön plana çıkarmaktadır. 

Piyasanın sizi bulabileceği ya da tam tersi yerlerde 
olunuz 
Mike Horsten, Mimaki Avrupa EMEA Pazarlama Genel Müdürü 
“InPrint, tek bir gösterimde tüm sanayi baskı bölümünü yakala-
mak için yapılan ilk sergilerden biridir’ açıklamasında bulun-
muştur. “Çok yakın geçmişe kadar, bu piyasa için hiçbir ticaret 
gösterimi yoktu.’

Şu şekilde devam ediyor: “Endüstriyel baskı alanı daha dijital bir 
hale geliyor ve biz, hızla büyüyen sektör için ideal çözümler dizi-
sine sahibiz. Tek gösteride dijital ve dijital olmayan çözümlerin 
eşi benzeri olmayan kombinasyonu, bunu potansiyel müşteriler 
için çok cazip bir hale getiriyor. Biz, herkes için bir şeyimiz ol-
duğuna inanıyoruz. Biz, bu bitmiş ürün tasarımdan elde edilen 
her yönü kapsayan küçük formatlı UV-LED yazılarından toplam 
bir ambalaj çözümüne kadar geniş bir ürün yelpazesi gösteriyor 
olacaktır.

Marcus Timson, InPrint’in Kurucu ortağı şunu eklemektedir: 
“Endüstriyel baskı gelişmeye devam etmektedir. I.T. Stratejile-
rine uygun olarak, InPrint Gösterisi için özel olarak yazılmış olan 
bir rapor, 2012-2020 yılları arasındaki tüm bölümlerin yanı sıra, 
%36’nın kümülatif ortalaması ile birlikte gelişimin temposu hız-
landırılmıştır. InPrint Gösterisinin destekleme amacıyla 
kendini işine adamış olan bu sektörün gelişmesi ve bizim sergi-
yi açan kişilerimin hepsi için bu pozitif bir haberdir. Biz, Mimaki 
gibi stratejik ortakların onların müşterilerinin dayanağını geliş-
tirmek için mükemmel bir platform bulmaları adına mutluyuz ve 
onların endüstriyel baskı teknolojilerini InPrint 2015’te görmeyi 
dört gözle bekliyoruz.’
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