
JFX200-2513: Uygun maliyetli, yüksek 
performanslı flatbed UV LED baskı makinesi

Kullanımı kolay ve az yer kaplayan JFX200 -2513 endüstri standardı olan 2.5m x 1.3m 
medya boyutlarını kullanarak, verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Mimaki UV LED flatbed baskı makineleri ailesinin son üyesi 
JFX200-2513, tabela ve reklam sektörü profesyonellerinin po-
tansiyellerini ileriye taşıyacak eşsiz çözümler sunuyor. Beyaz ve 
şeffaf boya tercihlerini de içeren, geniş boya seçeneği ve çok 
geniş çeşitlilikte malzemeler üzerine baskı imkanı ile sınırsız 
bir yenilikçiliğe kapıları açıyor. Kullanımı kolay ve az yer kap-
layan JFX200 -2513 endüstri standardı olan 2.5m x 1.3m medya 
boyutlarını kullanarak, verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Mimaki JFX200-2513’ün sundukları
25m²/saat ve eşzamanlı beyaz boya baskısında 12.5m²/saatlik 
oldukça üretken baskı hızları
2.5m x 1.3m’lik maksimum baskı alanı
Yeni geliştirilmiş boya tedarik ünitesi ile hızlandırılmış boya de-
ğişim süresi
Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi ile azalan baskı izleri
Yerleştirilmiş pimler sayesinde düzgün bir malzeme hizamalası
Mimaki Circulation Technology preventing pigment sedimenta-
tion of white ink
Mimaki Sirkülasyon Teknolojisi beyaz boyadaki pigment çökel-
mesini engelleres
Beyaz boya, lak ve renkli ile iki katmanlı (layer) baskılar

Yüksek Verimlilik ve Yüksek Baskı Hızı
Mimaki JFX200-2513, saatte 2,440 x 1,220mm (8ft x 4ft) ölçülerin-
de 8 adet tabakaya (sayfaya) baskı yapabilir.

MMCC, Mimaki Lak Kontrol
MMimaki Lak Kontrol (MCC) fonksiyonu, JFX200-2513’e eklenen 
Mimaki’nin yeni bir fonksiyonudur. MCC fonksiyonu renkli bas-
kı ve laklamanın aynı anda yapılmasını sağlar.

Avantaj 1, Toz yapışmasını engeller
Eski uygulamalarda, laklama esnasında malzeme yüzeyine toz 
çabucak yapışırdı. Yeni MCC uygulaması ise, bu toz tutunması 
riskini azaltır.

Avantaj 2, Daha Kolay İşlem 
Öncesinde baskı işlemi iki adımdan oluşurdu: lak atma ve renkli 
baskı. MCC uygulaması ise bu işlemi tek adıma indirgeyerek, 
yani laklama ve renkli baskının tek geçişte yapılmasını sağlaya-
rak, üretim zamanını azaltır.

3 çeşit sonuç elde edilebilir: Parlak, Mat, Kabartmalı.
Çeşitli görünümler: Tam yüzey baskı, Kısmi baskı, Rölyef baskı.

Yeni Boya Tedarik Ünitesi
1 litrelik şişelerdeki boyalar, baskı makinesinin ön kısmından 
kolaylıkla erişilebilir, bu durum boya değişim sürecini 
hızlandırır.
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Kolay işlem: Pimler düzgün bir malzeme hizalamasını 
sağlar
Makine, flatbed üzerinde malzemenin düzgün bir şekilde hiza-
lanması için pimler ile donatılmıştır. Malzeme, pimlerin arasına 
yerleştirilip, kontrolü sağlandıktan sonra tasarım verisi ve baskı 
ayarları buna göre düzenlenerek, tüm hizalama problemleri ko-
laylıkla ortadan kaldırılabilir.
 
Malzemeler ve Uygulamaları
Mimaki JFX200-2513 çok çeşitli malzemelere baskı yapabilir, 
örnek olarak:
Akrilik, Polikarbonat, PVC, Cam, Alüminyum, Metal, Polyester, 
Köpük levha, Polistiren, Ahşap, Taş.
Her ne kadar her tür yüzeye baskı yapsa da boya tutunumu mal-
zemeye göre farklılık gösterebilir. Yapabileceğiniz uygulamala-
rın kapsamı neredeyse sınırsızdır. Bir seçki sunarsak;
Röprodüksiyon Tablolar

Arkadan aydınlatmalı malzemeler
İnşaat tabelaları
Göstergeler
Fuar tabelaları
Sert paketleme malzemeleri
Lenticular (3D etkisiyle dokulu baskılar)
Kimlik kartları
Logos (3D)
Paneller
Promosyon malzemeleri
Hediyelikler
Aksesuarlar

Kalın malzemelere dahi doğrudan baskı
İmajlar 50 mm kalınlığa kadar sert malzemelere doğrudan bası-
labilir, böylece çok yönlü, daha çeşitli baskı potansiyelleri elde 
edilebilir.


