
Mimaki tüm ürünleriyle drupa 2016’da

Yeni bir iş kurmak ya da işinizi büyütmek için Mimaki’den 
her çeşit solvent ve UV çözümleri…

Dünya çapında sign/grafik, tekstil/giysi, ambalaj ve endüstriyel 
pazarlarda lider geniş format inkjet baskı makinesi ve folyo ke-
sim cutting plotter üreticisi Mimaki, drupa 2016’da tüm solvent 
ve UV baskı makineleri ve kesim makineleriyle gövde gösterisi 
yapacak. 31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında Düsseldorf’ta 
düzenlenecek olan dünyanın en büyük ticari baskı fuarında Mi-
maki, iç mekan ve dış mekan signage’dan endüstriyel, ambalaj 
ve promosyon ürünlerine kadar uzanan, pazar ihtiyaçlarına yö-
nelik geniş ürün yelpazesini görücüye çıkaracak. Firma 09 nu-
maralı Hol’deki A04 numaralı stantta olacak. 

Mimaki Europe EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten, 
“Özellikle yeni 110m2/h hızında 3.2m genişliğinde UJV55-320 
baskı makinesini drupa’ya getirdiğimiz için heyecanlıyız. Bu 
baskı makinesi daha yeni FESPA Digital’de tanıtıldı ve o fuar 
süresince en az 30 adet satıldı. drupa katılımcılarının da bu 
üründen aynı şekilde etkilenmesi bekliyoruz. Ancak tanıtımımız 
orada katiyen bitmeyecek. 

Uzmanlarımız orada bulunacak ve ziyaretçileri, kendi üretim 
platformlarına eklediklerinde büyük olasılıkla kâr elde edebi-
lecekleri ürünlerimiz arasında gezdirecek. Ve çok çeşitli baskı 
ve kesim makinelerinden alınan üstün çıktı örneklerini de gös-
tereceğiz. Kısacası, Mimaki’nin standında herkes için bir şey 
olacak!” açıklamasını yaptı. 

Mimaki standında şunları da sergiliyor olacak:
- Çeşitli baskı altı malzemelere çok yüksek, endüstriyel üretim 
seviyesinde, kalitede direkt baskı yapabilen UJF-7151plus flat-
bed baskı makinesi; 
- UJF-6042 flatbed baskı makinesi ve daha küçük masaüstü UV-
LED baskı makineleri olan UJF-3042HG ve UJF-3042FX;
- Yüksek performanslı flatbed baskı makineleri JFX500-2131 ve 
JFX200-2513, ayrıca UJV500-160 UV roll to roll endüstriyel baskı 
makinesi;

- Solvent bazlı baskı makineleri JV150-160 ve JV300-160’ın yanı 
sıra baskı ve kesim çözümü sunan CJV300-160 ve CJV150-75.

Horsten daha sonra sözlerine şunları ekledi: “Ziyaretçilerin UJF-
6042 flatbed baskı makinesi ile birlikte kullanımı ideal olan, am-
balaj örnekleri ve model ya da kişiye özel türünün tek örneği 
ürünlerin kısa tirajlı üretiminde baskı ve kesim çözümü sunan 
CFL-605RT flatbed folyo kesim makinesinde değer bulacakları-
na inanıyoruz.” 

Mimaki’nin tanıtacağı bir başka özel çözüm de UJF-3042HG ve 
UJF-6042 makinelerinde kullanılabilen uzunluğu 30 mm ila 330 
mm arasında, çapı 10 mm ila 110 mm arasında değişen silindir 
objelerin üzerine direkt UV baskı yapmak için kullanılabilen Ke-
bab özelliği olacak. Horsten şu yorumda bulundu: “Bu her zaman 
çok büyük takdir topladı. Ziyaretçiler her zaman Kebab özelli-
ğinin katma değer sağlayarak kâr getirmek için kişiselleştirme 
ya da promosyon ürünlerini ihtiyaca göre düzenleme işlerini ne 
kadar kolayca yaptığını görünce şaşırıyorlar.” 

Bunlara ek olarak, perakende ve satın alma noktası signage’dan 
kalem üzerine baskı ve iPhone kapakları gibi promosyon ürün-
lerine kadar çok üstün ve çeşitli uygulama örnekleri de gösteri-
lecek. Standa gelen ziyaretçiler ayrıca Mimaki’nin pazar lideri 
mürekkepleri kullanılarak yapılmış örnekleri görebilecek ve 
hangi mürekkeplerin, renk gamutunu genişleterek metal efekti 
eklemek için belirli baskı makinelerine özel turuncu, açık siyah 
ve gümüş mürekkepler dahil olmak üzere, kendi özel uygulama-
larına tamı tamına uyup uymayacağını bir uzmanla konuşabile-
cekler. Horsten son olarak, “Mimaki uzmanlarıyla bire bir konuş-
mayı teşvik ediyoruz.  Mimaki uzmanları gerçekten ziyaretçinin 
belirli ihtiyaçlarına odaklanıyor ve işlerini büyütmek için strate-
jik önerilerde bulunuyorlar. Ziyaretçileri standımızda karşılama-
yı ve işlerini gelecekte daha da kârlı hale getirmek için yardım 
etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. 
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