
Dijital Baskı Dünyasına Yeni Mimaki SIJ-320UV 
ile dinamik ve akıllı üretim başlıyor

UV LED kürleme ile rulodan ruloya 3.2 metrelik geniş format baskıları ikiz rulo baskı 
seçeneğide seçilebilinir.

Geniş Format Baskı Makineleri lider üreticilerinden Mimaki, 
yeni LED-UV kürleme özelliğine sahip Mimaki SIJ-320UV inkjet 
printer ile beğeni topluyor. Söz konusu 3.2 mt’lik geniş format 
inkjet printerın sadece Çin, Tayvan. Rusya, Kore, Güney Doğı 
Asya, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrikadaki ih-
tiyaçların desteklenmesi için üretildiği açıklandı. Yüksek kalite 
ile üretilen ve aralıksız baskı sürekliliğini kontrol eden tekno-
lojileri ile donatarak LUS-120 olarak açıklanan yüksek baskı 
performansına sahip UV kürleme boya ile destekleyerek, başta 
reklam malzemeleri olmak üzere bunun yanında PVC ve farklı 
banner larada baskı yapabilme özelliği de mevcuttur.

Renk Taklidi Teknolojisi patentinin kullanılması, aralıksız ve 
kusursuz baskı kalitesi için SIJ-320UV Mimaki baskı kalitesini 
sağlayacak teknolojilerle donatılarak üretilmiştir:

- Patentli RENK TAKLİDİ teknolojisi yani Mimaki Fine Diffusion 
1 technology (MFD1) ile orjinalin renkleri bozulmadan proses 
edebilmektedir. Bu teknoloji Raster Link 6 RIP de bulunmaktadır 
ve paternin hybrid işlemcisinden kaynaklanan sesi ve düfizyon 
renk taklidi hatalarınıda azaltmaktadır.
- Mimaki tarafından gelistireln ve en versiyon olan MAPS4 kul-
lanılarak band atma ve istenmeyen renklerin baskı önlenmek-
tedir.
- Optimum dalgaboyu tekniği ile boyaların kafalar tarafından en 
uygun açıda ve damla geniliğinde atılması sağlanmaktadır,  
- NCU , otomatik olarak kapalı nozulları tespıt eder ve onların 
boşluklarının başka kafalardan doldurulmasını yani ateşlenme-
sini sağlayacak tedbirleri sağlar. 
- NRS  en uygun nozulu secerek baskıyı yeniden başlatır eğer 
gerekli ise.
- Muhteşem Medya besleme mekanızması ile baskı en hassas 
baskılarına devam eder.

Çok fonksiyonel İş Bilen baskı ustası gibi!
Çin, Tayvan. Rusya, Kore, Güney Doğı Asya, Doğu Avrupa, Orta 
Doğu, Latin Amerika ve Afrika daki baskı üşyeri sahipleri en 
kısa zamanda işi yapmakla, farklı malzemelere iş basmakla 
hergün her an karşı karşıya kalabilecekleri uygulamalar heran 
yüzyüzedirler. İşlerin kısa zamanda bitmesi için çok farklı med-
yalar söz konusu pazarlarda oluşturuldu ve böylece büyük bir 
ustalıkla baskılar gerçekleştirilebilindi. Mimaki  bundan dola-
yı bu özel baskı makinesini rulo baskı olarak ve farklı reklam 
malzemelerine baskı yapabilmesi için ki bunlar PVC gibi Ban-
ner gibi malzemelerdir ki bu özel makinenin lansmanını yaptı. 
Makine ile birlikte Mimaki birde çokyönlü LUS-120 UV Boayıda 
pazara özellikle Reklam Baskı Pazarınada ihtiyaç olan esneklik 
ve dayanıklılık için sunduğunu anons etti. LUS-120 boya herza-
man muhteşem baskı sonuçları sunarken özellikle laminasyon 
olamayan ince banner gibi malzemelerin üzerine bile muhte-
şem baskılar gerçekleştirebilmesi için pazara sürüldü. Bununla 
beraber, printerın iş yükünü hafifletmek için hata daha da Pratik 
yapmak adına, SIJ-320UV LED baskı makinesi aynı anda 154mm 
lik rulolar halinde iki farkli yerleştirlmiş medyalara farkli işleri 
basabilmektedir. Bu şekilde, baskı makinesi iki farklı işi aynı 
anda işleyebilme özelliğine sahiptir.

Mike Horsten, Genel Müdür, Pazarlama EMEA , Mimaki Euro-
pe, yeni lansman hakkında: “Bu yeni baskı makinemiz özellikle 
muhteşem baskıları ve esnek yapısı ile bu bölgeler için tasar-
lanmıştır. Muhteşem tasarısı ile Mimaki printerlar ve muhteşem 
kaliteye sahip boyaları ile müşterilerinin çok özel taleplerini 
karşılayabileceklerdir.”
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