
JV400LX Serisi: 

Düşük Isıda, Daha Temiz ve Çevre Dostu 
Lateks Baskı Makinesi

JV400LX, daha az ısıyla çalışan, enerji tasarruflu ve kaliteli baskı sunan bu ürün, çevre dos-
tu boya ile daha geniş renk gamına sahiptir ve ayrıca beyaz boya kullanan 

dünyanın ilk lateks baskı makinesidir.

Türkiye distribütörlüğünü Pimms’in yürüttüğü Mimaki JV400LX 
lateks baskı makinesi tabela piyasasının artmakta olan talebini 
karşılamaktadır. Daha az ısıyla çalışan, enerji tasarruflu ve kali-
teli baskı sunan bu ürün, çevre dostu boya ile daha geniş renk 
gamına sahiptir ve ayrıca beyaz boya kullanan dünyanın ilk la-
teks baskı makinesidir.

JV400-130/160LX Sundukları
Yenilikçi, çevreye daha duyarlı lateks boyaları
Dünyanın ilk su bazlı beyaz Lateks boyası
Hızlı kuruyan boyası ile daha hızlı üretim sağlar
6 renk baskıya ek olarak Beyaz boya
Düşük boya kurutma sıcaklığı (60°C ve daha düşük) sayesinde 
daha esnek ve daha çeşitli malzemelere baskı seçeneği
İç ve dış mekan uygulamalarında daha dayanıklı baskı sağlar
Saatte 18m2’e kadar kaliteli baskı
İki farklı ebat seçeneği (1371mm veya 1620mm)
Geliştirilmiş ayarlanabilen nokta baskı teknolojisi sayesinde 4 
pikolitrelik en küçük nokta kapasitesi.
JV400LX Serisi uygulamaları
İç ve dış mekan uygulamalar, vitrin dekorasyonları, Perakende 

PoS ve şeffaf PET baskısı, kırılmaz cam film baskısı ve daha pek 
çok çeşit.

Malzemeler
PVC film, afiş malzemesi, ışıklı pano, blueback kağıt, kaplama-
sız malzeme (örn: kağıt ve tekstil ürünleri), ve eko-solvent maki-
nalarda kullanılan malzemelerin çoğu.

Çevre Dostu Su Bazlı Boya
Yenilikçi su bazlı lateks boyalar kokusuz ve zararlı VOC (uçucu 
organik bileşik) ve HAP (zararlı hava kirletici madde) içermez. 
Çevre dostu bu boyanın özel havalandırma malzemelerine ih-
tiyacı yoktur ve çevre açısından daha sağlıklıdır. 4 renk’te bu-
lunmaktadır (CMYK)ayrıca sonsuz seçenek sunan beyaz boya 
çeşidi de bulunmaktadır.

Eko-kartuş sistemi
Eko-kartuş sistemi sayesinde, Mimaki lateks boyası içindeki 
boya bittikçe kartuşlarla doldurulabilir. Eko-kartuş sistemi atık 
azalmasına yardımcı olur ve boyanın daha düşük maliyetle yeni-
lenmesini sağlar.
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Dünyanın İlk Beyaz Renkli Lateks Boyası
Beyaz boyanın olması şeffaf PET, vitrin süslemesi, kırılmaz cam 
filmlerini içeren çok çeşitli medyalara baskı imkanını sağlar. 
Mimaki Sirkülasyon Teknolojisi (MCT) pigment çökelmesini 
önleyen ve boya israfını azaltan, yeni geliştirilmiş beyaz boya 
sirkülasyon sistemidir.

Yeni Geliştirilmiş Yüksek Hızlı Baskı Kafaları
Sıralı yerleştirilmiş, dört sıra halinde her biri 320 nozülden olu-
şan 2 yeni geliştirilmiş baskı kafası, yüksek kalite ve yüksek 
baskı hızını sağlıyor. Sekiz renk kartuş yerleştirilebiliyor ve renk 
konfigürasyonu kurulum sırasında seçilebiliyor. Oranj, yeşil ve 
beyaz boyanın içinde olduğu 6 renk modu, özellikle transparan 
ve renkli malzemelere baskı imkanı veriyor. Daha hızlı baskı 
için çift CMYK 4-renk modu seçilebilir.

Dış Mekan ve İç Mekan Uygulamalarında Mükemmel 
Kullanım
Boyanın içindeki reçine ısıda eriyerek pigmentin üzerini zar ta-
bakası gibi kaplar. Bu sayede PVC film, afiş malzemesi, ışıklı 
pano, blueback kağıt ve çok farklı malzemeler üzerine baskı im-
kanı verir. Kağıt ve tekstil ürünleri gibi kaplamasız malzemelere 
lateks boya ile baskı yapılabilir 60°C soğuk kurutma, ısıya-has-
sas medyalara baskı imkanını sağlar. Mimaki lateks boya PET 
dahil ısıyla deforme olan ve renklendirilemeyen malzemelerde 
kullanılabilir. Ayrıca yüksek ısı nedeniyle görülebilen renk bu-
lanıklığını azaltır. Lateks boya malzemeye mükemmel uygulana-
bilirlik özelliğini soğuk kurutmayla birleştirip müşterilerin farklı 
ihtiyaçlarını daha pürüzsüz, daha çeşitli ve kaliteli ürünlerle kar-
şılayabilir.

Mimaki Lateks boyaları ile sabitleme ve kurutma anında gerçek-
leşir. Laminasyon gibi baskı sonrası işlemler anında uygulanabi-
lir ve verimliliği beklenenden çok daha yüksek düzeye çeker.

* Malzemeye göre boya kurutma dereceleri 70°C ve daha yük-
sek dereceler olmalıdır.


