
Mimaki yeni mürekkepler ve uygulamalarla 
göz dolduruyor

Mimaki, dijital baskı teknolojilerinde en son yeniliklerin tanıtıldığı drupa 2016’nın 
kendileri için referans niteliğinde bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Lider geniş format inkjet baskı makinesi ve kesim sistemleri 
üreticisi Mimaki, dijital baskı teknolojilerinde en son yenilikle-
rin tanıtıldığı drupa 2016’nın kendileri için referans niteliğinde 
bir etkinlik olduğunu bildirdi. Firma etkinlik kapsamında yeni 
mürekkeplerini, baskı makinelerini ve uygulamalarını tanıttı. Bu-
nun yanı sıra Mimaki, ‘Nesnelerin Interneti’ vizyonunu gösterdi. 
Bu kapsamda Mimaki, baskı makinelerini, endüstriyel robotları, 
keşif aygıtlarını ve tüm bunları yöneten bir üretim kontrol sis-
temini de içine alan ve birbirine bağlı global bir üretim plat-
formundan bahsedildi. Mimaki üç adet prestijli EDP Ödülü ile 
onurlandırıldı: 

- Mimaki UJV55-320 320 cm’ye kadar Rulodan Ruloya En İyi Geniş 
Format Baskı Makinesi;
- Mimaki UJF-7151plus En İyi Özel Obje Baskı Makinesi ve 
- Mimaki TX300P Rulodan Ruloya saatte maksimum 100 m2 hızıy-
la En İyi Tekstil Baskı Makinesi ödüllerine sahip oldular. 

Mimaki EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten şöyle 
konuştu: “Nereden bakarsanız bakın bu bizim katıldığımız en 
başarılı etkinliklerden birisiydi. 295 metrekarelik standımız her 
gün hınca hınç doluydu ve ziyaretçiler Mimaki çözümlerinin 
sağladığı iş büyütme fırsatlarını öğrenmeye çok hevesliydiler 
ve tümü satın almaya meyilliydiler. Müşterilerimiz için başarılı iş 
stratejileri oluşturup onların ‘geleceğe dokunma’sını sağlamaya 
devam ederken hem mevcut hem de gelecekteki müşterileri-
mizle etkinlik sonrası görüşme yapmayı dört gözle bekliyoruz.” 

Mürekkep Yenilikleri
Mimaki, drupa’da yalnızca UV ışık altında görülebilen ve güven-
lik uygulamalarında kullanılan görünmez mürekkebini tanıttı. Bu 
mürekkep aynı zamanda ticari amaçlar için duvar kağıtlarında, 
masalarda veya diğer iç alan objelerinde özel ışık altında bü-
yüleyici atmosfer oluşturma amacıyla da kullanılabiliyor. Meş-
rubat şişelerinde de kullanılarak karanlık mekanlarda ilginç bir 
eğlence deneyimi sunabilir. Mimaki ayrıca termoform uygula-
maları için yeni LUS-900 ve LUS-350 UV mürekkeplerini tanıttı. 
Bu mürekkepler ısıtıldığında sırasıyla %900 ve %350’ye kadar 
gerilebiliyor, bu da geçmişte yalnızca zaman kaybettiren ve pa-
halı serigrafi baskıyla yapılabilen termoformlu kısımların dijital 
baskıyla yapılabilmesini sağlıyor. 

Mimaki ‘Nesnelerin Interneti’
drupa 2016’da Mimaki standına uğrayan ziyaretçiler Mimaki’nin 
global üretim tedarik zincirine ‘Nesnelerin Interneti’ yaklaşımı 
ve vizyonuyla ilgili bilgi aldılar. Horsten konuyla ilgili şunları 
kaydetti: “Planlama ve baskı öncesinden üretim ve baskı sonra-
sına kadar bağlantı sağlayan bir sistem mimarisi oluşturuyoruz. 
Sistem hem insansız işlemde artış sağlayacak hem de kesintisiz 
üretimi kolaylaştıracak. Örnek vermek gerekirse; herhangi bir 
lokasyonda bir üretim hattı durursa bu otomatik sistem alternatif 
bir fabrika lokasyonu arayacak ve işin tamamlanması için ge-
reken tüm bilgiyi buraya yollayarak işlerin yetiştiğinden emin 
olacak.” Bu yapının bir başka önemli noktası da Mimaki’nin dün-
yanın herhangi bir yerindeki baskı makinelerini uzaktan de
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netleme ve destekleme özelliği olacak, üstelik bunlara proaktif 
ve önleyici hizmetler de dahil olacak. Firma bu açık sisteme ve 
‘Nesnelerin Interneti’ yaklaşımına doğru attığı ilk adımı Mimaki 
robot kollu UJF-7151plus makinesi ile gösteriyordu.  

Yeni Bir Boyut 
Mimaki özellikle sign, display ve endüstriyel ürün pazarları için 
geliştirdiği 3D yazıcı tarafından üretilmiş örnekleri de ayrıca ilk 
kez gösterdi. Horsten şöyle konuştu: “Bu yüksek çözünürlüklü 
3D baskıda tam renkli bir UV inkjet yöntemi ve etkinlikte çok 
büyük ilgi gördü. Ziyaretçileri özellikle gerçekçi 3D nesneler-
le 2D yüzeyleri bir araya getirme uygulaması çok etkiledi, bu 
uygulamalar signage’ı tamamen yeni bir boyuta taşıyarak sign 
ve display pazarlarında çığır açmaya hazırlanıyor.” Bu örnekler-
den özellikle bir tanesi çok fazla ilgi topladı: 3D olarak basılmış 
esnek bir el… Bu el gerçeğe çok benziyor ve tıp alanında farklı 
amaçlar için kullanılabilir. Mimaki etkinlikte ayrıca silindir şek-
lindeki nesnelere baskı yapmak için kullandığı Kebab özelliği-
ni kullanarak yüksek kalite görselleri yüksek kaliteli meşrubat 
şişelerine direkt olarak basıyordu. Horsten, “Öyle umuyoruz 

ki baskı yaptığımız bu şişelerden alabilen ziyaretçiler silindir 
objelere baskı yaparak kendi fırsatlarını oluşturmak için ilham 
alırlar” dedi. 

Her şey uygulamada bitiyor “It’s all about the 
applications”
Horsten son olarak, “Standımızda ziyaretçilere Mimaki’nin sade-
ce makine satmak istemediğini göstermek istedik. Bundan daha 
fazlasını yapmak istedik! Bu amaçla ziyaretçilerimize Alman der-
gisi Large Format işbirliğiyle hazırlanan Mimaki Design Book’u 
verdik. Esin kaynağı olması açısından içinde dünya çapında 
Mimaki kullanıcıları tarafından üretilen uygulama örneklerine 
yer verdik. Bunlar arasında posterlerden endüstriyel signage’a, 
satış noktasından iç tasarıma ve araç giydirmeye kadar örnek-
ler bulunuyor. Müşterilerimize Mimaki ile yapabileceklerinin 
bir sınırı olmadığını göstererek onlara ilham vermeyi amaçla-
dık” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Mimaki Design Book, tüm 
müşterilerimize yıllar boyunca Mimaki ile yaptığı üretken işlere 
bir teşekkür niteliği taşıyor.    
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