
Mimaki, Endüstriyel Baskı Alanındaki 
Gücünü Gösterdi

Piyasa talebi yenilikçi, verimli ve son derece kârlı portföy gelişmeleri sağlıyor.

Kârlı endüstriyel baskı üretimi yenilikçi, esnek ve maliyet-etkin 
dijital çözümler gerektiriyor. Mimaki bu nedenle 10-12 Kasım ta-
rihinde gerçekleştirilen InPrint 2015’de çok-yönlü baskı çözüm-
leri portföyünü sergiledi. 

Uygun çözümler
Yeni Mimaki UJF-7151, ve serigrafi sektörüne yönelik on-de-
mand çözüm, standın gözbebeği oldu. Yüksek kaliteli baskı 
ve üst seviye verimlilik, hassas mürekkep damlacığı yerleşimi 
sayesinde UJF-7151’in maksimum 710x510 mm baskı boyutuna 
ulaşmasını sağlıyor. Serigrafi sektörüne yönelik sınıfının en iyisi 
dijital on-demand endüstriyel küçük format baskı çözümü, baskı 
masasının mekanik yapısını değiştirerek tutarlılığı, doğruluğu 
ve güvenilirliği arttırıyor. İnce kenarlar, çizgiler ve küçük me-
tinler çok net olarak görülüyor. Çözüm ayrıca beyaz bir taban 
katmanı üzerine çift-katman baskı ve renkli baskıya da olanak 
sağlıyor. Kalın malzemeler üzerine baskı yapabilen cihaz hem 
iç ortam hem dış ortam kullanımına uygun üretim yapabiliyor. 
Özellikle arkadan aydınlatmalı tabelalar, posterler, iç ortam de-
korları, cam ve metal dekoratif paneller için uygun. Beyaz, şeffaf 
mürekkepler de mevcut. Orjinal Ürün Ambalaj Sistemi (OGPS), 
ambalaj numuneleri üreten şirketler için dijital ambalaj üreti-
mini kolaylaştıran bir çözüm. Esko ile ortak olarak üretildi ve 
Esko’nun ArtiosCAD Designer Çözümüne, Mimaki’nin UJF-6042 
LED UV inkjet flatbed printer’ına ve Mimaki’nin CFL-605RT cut-
ting plotter’ına sahip. 

Piyasanın sizi bulacağı yerde olun veya siz piyasanın 
olduğu yere gidin
Mimaki Europe EMEA Genel Pazarlama Müdürü Mike Horsten 
“InPrint, tüm endüstriyel baskı segmentini tek bir fuarda topla-
yan etkinliklerden birisi. Yakın zamana kadar bu piyasa için bir 
ticaret fuarı yoktu. Endüstriyel baskı alanı giderek daha dijital 
oluyor ve hızlı büyüyen bu sektöre yönelik çeşitli çözümlerimiz 
var. Dijital ve dijital olmayan çözümlerin tek bir fuarda birleştiril-
mesi potansiyel müşterilerimiz için çok çekici bir durum. Bizce 
herkese uygun bir şeyimiz olacak. Küçük format UV-LED yazı-
cılardan tasarımdan üretime her şeyi kapsayan toplam ambalaj 
çözümlerine kadar geniş bir aralıkta sergileme fırsatı bulduk 
diye konuştu.

InPrint Kurucusu Üyesi Marcus Timson da şunları ekliyor: “En-
düstriyel baskı gelişmeye devam ediyor. IT Strategies’e göre, 
2012-2020 arasında tüm segmentlerde büyüme hızı %36 olacak. 
Bu da tüm katılımcılar ve bu sektörün gelişimi için iyi bir haber. 
InPrint Show da bu büyümeyi bütün gücüyle destekleyecek. Mi-
maki gibi stratejik ortaklarımızın bu platform sayesinde müşteri 
tabanlarını genişletme imkanı bulmasından dolayı çok 
mutluyuz.” 
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