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FUAR HABERLERİ 

Mimaki ve Türkiye Temsilcisi Pimms, Mimaki 
reklam, tekstil ve endüstriyel baskı makinele-
rini tanıttı. Mimaki’nin Avrupa’da düzenlenen 
FESPA fuarlarındaki özgün stant temasıyla yer 
aldığı FESPA Eurasia’da Mimaki’nin tüm tekstil 
baskı makineleri grubu, boya ve yazılımları da 
sergilendi.

CNR-Expo’da dört gün süren fuar sırasında yurt 
içinden ve çevre ülkelerden ziyaretçiler Mimaki 
ve Pimms standını hiç boş bırakmadılar. Stantta 
demolar yapıldı ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Mimaki TX300P-1800 Türkiye’de 
ilk kez FESPA Eurasia’da tanıtıldı
PİMMS bu yıl FESPA Eurasia’da Mimaki 
TX300P-1800 direkt tekstil baskı makinesinin 
Türkiye’deki ilk lansmanını gerçekleştirdi. Azami 
68 m²/saat baskı hızı sunan makine süblimasyon, 
dispers, reaktif ve asit boyaların yanı sıra pigment 
tekstil mürekkepleri kullanarak doğrudan 
kumaşa baskı yapıyor. En iyi kumaş gerilimi 
için Geliştirilmiş Tekstil Besleme Mekanizması 
olan TX300P-1800, en son Mimaki MAPS4 
Geliştirilmiş Geçiş Sistemi, sürekli güvenli baskı 
sağlayan Nozul Kontrol Birimi, daha yüksek 
baskı kalitesi için kırışma azaltıcı transfer 
mekanizması, kalın ve ince kumaşlar için yüksek 
kafa boşluk ayarı gibi özellikler sunuyor.

Mimaki TX300P-1800 kumaş 
seçmiyor

UJF-3042 ve UJF-6042 UV LED baskı makinele-
rimiz vardı; onlar da bazı endüstriyel uygulamalar 
için kullanılıyordu ama yüksek baskı kalitesi 
talebi olan bazı müşteriler için kaliteleri ve baskı 
boyutları yetersiz kalabiliyordu. Bu makine bu 
tarz müşteriler için geliştirildi. Daha yüksek baskı 
kalitesi sunuyor. Bu makineyi alan şirketler çok 
farklı uygulamalar yapabiliyorlar. Endüstriyel 
uygulamalar yapan şirketler bu makine ile ürün 
yelpazelerini çeşitlendirebiliyor ve rakiplerinden 
farklılaşabiliyorlar. Mimaki UJF-7151 710 x 510 
mm basılabilir alan ve 1200 dpi’ye kadar çözünür-
lük sunuyor.”

FESPA Eurasia’nın yurt içinden ve yurt dışından 
tekstil, reklam ve diğer sektörlerden çok farklı 
alanlara hitap edebilen bir ziyaretçi profili var. 
Arjen Evertse, FESPA Eurasia’da yurt içinden 
Mimaki standına gelen ziyaretçilerin kalite, 
fiyat, spesifik işler anlamında daha çok hangi 
konulara odaklandıklarına ilişkin sorumuzu şöyle 
yanıtlıyor.

“Türkiye’den gelen iki tip müşteri görüyoruz. 
Bazı müşterilerle boya maliyeti, üretim hacmi 
gibi konularda daha çok fiyat konuşuyoruz. Artık 
Türkiye’de ikinci bir tip müşteri oluşmaya başladı. 
Daha sağlam bir makine, sorunsuz üretim olsun 
isteyen, kalite isteyen ve fiyata öncelik vermeyen 
müşteriler de geliyor.”

Mimaki’nin ilk kez katıldığı FESPA Eurasia 

Mimaki FESPA Eurasia 2015’te en 
yeni ürünlerini tanıttı
Mimaki FESPA Eurasia’da Pimms Group ve bayileriyle birlikte MIMAKI logolu standıyla yer aldı.

Mimaki Türkiye Teknik Merkezi Müdürü Arjen 
Evertse, “Mimaki TX300P-1800, 6 pikolitre 
damla boyutu ile renk basıyor ve aynı zamanda 
30 pikolitre damla boyutu ile beyaz basıyor. 
Pigment boya ile baskı yapabildiği gibi dispers, 
reaktif ve asit boyalar da kullanıyor; dolayısıyla 
kumaş seçmiyor. Bu makine Merter’deki gibi giriş 
seviyesi tekstil üreticileri için geliştirildi” diyor. 
Makine yüksek baskı hızı istenirse 24 pikolitreye 
kadar baskı yapabiliyor.

Mimaki tüm endüstriyel reklam ve 
tekstil baskı makineleri ile FESPA 
Eurasia’da
FESPA Eurasia’da Mimaki’nin tüm tekstil baskı 
makinelerinin yanı sıra, endüstriyel reklam grubu 
içerisindeki Mimaki UV, solvent, SUV, lateks ve 
süblimasyon baskı makineleri grubunun tamamı 
da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eylül ayında 
Avrupa pazarından önce ilk defa Türkiye’de 
lansmanı gerçekleştirilmiş Mimaki SIJ-320UV 
LED geniş format baskı makinesi de Mimaki 
standında ilgi gördü.

FESPA Eurasia’da yeni ürünler
FESPA Eurasia’da ilk defa lansmanı yapılan 
makinelerden biri de Mimaki UJF-7151 Plus 
UV flatbed baskı makinesiydi. Arjen Evertse, bu 
makinenin özelliklerini ve makine ile sağlanan iş 
çeşitliliğini şöyle anlatıyor.

“Mimaki UJF-7151 Plus endüstriyel ve promos-
yonel uygulamalar için geliştirildi. Daha önce 

Pimms Group Başkanı 
Selahattin Aygüler 

Mimaki Türkiye Teknik 
Merkezi Müdürü Arjen 

Evertse, Mimaki UJF-7151’in 
önünde...

2015’i değerlendiren Arjen Evertse, “Yurt dışında 
yapılan FESPA fuarları daha çok yabancı ziyaret-
çi profiline sahip olduğundan doğrudan Mimaki 
olarak katılıyoruz. Geçen yıl gördük ki FESPA 
Eurasia’da da yabancı ziyaretçi oranı yükseliyor. 
Bu yüzden Mimaki olarak katılmaya karar verdik. 
Tabii ki standımızda Pimms ve onların bayileri ile 
birlikte müşterilerimizle konuşuyoruz” diyor.

Mimaki CFL605-RT kompakt 
flatbed kesim plotteri
Mimaki kesici plotter ailesinin en yeni üyesi ve 
çok fonksiyonlu flatbed plotter olan Mimaki 
CFL605-RT oluklu karton, reflektif vinil, PET 
vb. çeşitli malzeme kesimi için çoklu kesim araç 
seti sunuyor. Birden fazla işlev ile ambalaj ve 
prototiplerin hemen sonlandırılmasını destekli-
yor, maliyetleri ve üretim süresini azaltıyor. 

MBO şirketi Herzog+Heymann Hindistan ticaret 
fuarı Pamex’te ikinci kez katılımcı olarak yer aldı. 
Fuar henüz başlamadan önce; sistemi ambalaj 
dışına eklenen katlanmış sayfalar (buklet etiket, 
outsert) üretiminde kullanacak olan Hintli bir 
müşteriye Outsert Line satışı gerçekleştirdi.

Outsert Line çoğu katılımcının makinelerini 
sergilemeyi durdurmuş oldukları fuarda öne 
çıkan çözümlerden biri oldu. Hat sisteme U şekli 
verilmesine imkân veren yeni bir taşıma masası 
ile donatılmış. U şeklinde kurulum, operatörün 
hattın başı ve sonu arasında çok daha kısa sürede 
gidip gelmesini sağlıyor. Bu aynı zamanda üretim 
alanının daha etkin kullanılabileceği anlamına 
geliyor.

Herzog+Heymann fuarda 132 kez farklı 
ziyaretçi gruplarına buklet etiket üretimini 
gösterdi. Buklet etiketler bir etiketle hat üzerinde 
mühürlendi. Entegre kalite güvence sistemi 
sadece doğru basılmış tabakaların işlenmesini 

Herzog+Heymann daha Bombay Ticaret 
Fuarı başlamadan Outsert Line sattı

sağladı. Hatalı tabakalar, çalışma sürerken hattan 
çıkarıldı.

Fuar standı özellikle Hintli karar vericilerin 
sıklıkla uğrak yeri oldu. Bu Herzog+Heymann’ın 
bağlantılarını arttırmasına ve ağını daha da 
genişletmesine imkân verdi. Bielefeld, Almanya 
merkezli katlama makineleri imalatçısı genel 
olarak her yönden başarılı bir fuar geçirdiğini 
bildiriyor. 

Herzog+Heymann 

standı çok sayıda 

ziyaretçi ağırladı


