
Mimaki yeni 3.2 metrelik UV inkjet yazıcı ile 
fırsatları genişletiyor

UJV55-320 muhteşem canlı renkleri, yüksek opaklığı ile arkadan aydınlatmalı malzemeler 
(duratrans) ve diğer reklam malzemeleri için benzersiz çözümler sunuyor.

Geniş formatlı inkjet yazıcılar ve kesim ploterlarında kürsel en-
düstri lideri olan Mimaki yepyeni 3.2 metrelik geniş formatlı ru-
lodan ruloya (metraj) inkjet yazıcısını tanıttı. Mimaki UJV55-320, 
düşük enerjili LED ışık dizisi ile kürlenmiş UV kürlü mürekkep 
kullanmaktadır. Bunun sonucunda yazıcıdan kuru çıkan ve bir 
sonraki işlem için anında hazır olan tabela ve reklam grafikleri 
elde edilmekte ve bu da genel üretim süresini önemli ölçüde 
azaltmaktadır. Ek olarak UV kürlü mürekkepler uçucu hiçbir 
organik bileşen (VOCs) salınımı yapmayarak çevreye duyarlı 
baskı yapar.

Mimaki EMEA’nın Genel Pazarlama Müdürü Mike Horsten: 
“Enerji tasarruflu LED ışıkları ile aydınlatmalı geniş iç mekan 
tabelaları havaalanı, tren istasyonu ve ticari kurumlar gibi me-
kanlarda giderek popülerleşmektedir çünkü marka sahipleri 
çevresel olarak daha sürdürülebilir reklamlar tercih etmeye 
başlamışlardır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni UJV55-
320 bu tür uygulamalar için idealdir ve bunu pazara sunmaktan 
dolayı oldukça heyecan duyuyoruz. Kullanıcılar bu yazıcının sun-
makta olduğu imaj opaklığı ve geniş renk gamından oldukça 
memnun olacaklardır. Dahası, sınıfında en iyi fiyat performans 
seçeneğini sunduğunu ve böylece karlı uygulamalar elde ettiği-
ni düşünüyoruz.”

Tabela ve reklam uygulamalarında çok yönlü bir yazıcı
Mimaki UJV55-320 saatte 110 metre kareye çıkan hızlara ulaşan 
ve 1200 dpi’ye varan baskı çözünürlüğü sunan uygun fiyatlı bir 
roll beslemeli geniş formatlı yazıcıdır. Anında kürleme UV mü-
rekkepleri işlem sonrası ve baskı sonrasında anında uygulama-
lara imkân tanımakta bu da işlemin genel yapılma süresini kı-
saltmaya ve genel verimliliği iyileştirmeye olanak tanımaktadır. 
UJV55-320’nin diğer özellikleri arasında:

- 4 renkli veya 6 renkli set artı beyaz modda ayarlanabilen mavi, 
kırmızı, sarı, siyah, beyaz, açık mavi ve açık kırmızı renkte mü-
rekkepler, 4 renk ve 6 renk modunda konfigre edilir. Açık mavi 
ve açık kırmızı mürekkepleri açık renklerdeki tanecikli görünü-
mü azaltmakta ve daha yumuşak geçişler sağlamaktadır. 

- Beyaz mürekkep transparan ve renkli medya üzerinde yüksek 
kaliteli, canlı sonuçlar elde etmeye imkan tanımaktadır. Üç kat-
manlı, renk+beyaz+renk (sandviç) baskı özellikle de cam gra-
fikleri ve aydınlatmalı tabelalar gibi uygulamaların üretimi için 
uygundur. Hem gece hem gündüz aydınlatmalı tabelaların güzel 
renk üretimi elde etmelerine imkân tanır. Dahası yalnızca-beyaz 
baskı da şık bir görünüm veya koyu zeminli medyada kullanmak 
için bir seçenektir. Mimaki Boya Karıştırma Teknolojisi (MCT), 
beyaz mürekkep baskı kalitesini korumakta ve böylece mürek-
kep israfını azaltmaktadır. 

- Yerleşik LED ışıklar kullanıcıların üretim aşaması sırasında ay-
dınlatmalı medyanın baskı kalitesini kontrol etmesini daha etkin 
hale getirmiş ve böylece istenen görüntüyü elde etmeyi kolay-
laştırarak israfı ve yeniden üzerinde çalışmayı engellemiştir.

- Nozül hatalarının otomatik tespiti ve yüksek kaliteli bölünme-
yen baskı için temizleme ve/veya yedek nozül.
- Çift roll özelliği ile iki farklı işte aynı anda aynı medyanın iki 
farklı roll’u üzerinde baskı yapabilme. Çit roll işlemindeki med-
ya genişlikte 201 ile 1,524 mm arasında değişebilir ve iki roll 
arasındaki mesafe hatasız bir performans elde etmek amacıyla 
otomatik olarak tespit edilmektedir.
- RasterLink 6 yazılımı ve patentli duraksama tekniği ile birlikte 
en yüksek baskı hızları ve daha uzun süreli işlerde bile daha 
yüksek kalite ve daha az baskı izi elde etmek için Mimaki Avan-
tajlı Pass Sistemi (MAPS) mevcuttur.

“UJV55-320, Mimaki’nin muhteşem baskı teknolojisi uzmanlığını 
yansıtan sınıfında en üstün yazıcıdır” diyen Horsten sözlerine 
şöyle devam etti: “Seneler içerisinde geliştirdiğimiz pek çok 
yeniliği bir yazıcıda toplamak. Bu hem mevcut tabela ve reklam 
grafikleri üretim platformları için mükemmel bir tamamlayıcı 
ürün olduğu gibi aynı zamanda yeni tabela ve reklam sektörü 
gelir kaynakları arayan projeler için de uygun maliyetli bir pazar 
girişi sağlamaktadır.” 
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