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Mimaki Türkiye Distribütörü PİMMS Group 
drupa 2016’da Türkiye’den misafirlerine Mimaki 
çözümlerini tanıttı. 

EDP ödüllü Mimaki UJV55-320
Mimaki’nin fuarda sergilediği çözümlerin başında, 
bu yıl ilk defa FESPA’da lanse edilen UJV55-320 
Geniş Format Rulodan Ruloya UV baskı makinesi 
geliyor. Saatte maksimum 110m² baskı hızına ve 
1200dpi baskı çözünürlüğüne sahip uygun fiyatlı 
rulo beslemeli geniş format baskı makinesi olan 
UJV55-320; aynı zamanda Avrupa’nın en prestijli 
ödüllerinden EDP’den de “En İyi 3.20 m ebat 
Geniş Format Rulodan Ruloya Baskı Makinesi” 
ödülünü aldı. 

Makinenin en büyük özelliklerinden biri, düşük 
enerji tüketen UV LED lambaların kullanıldığı 
UV kürlemeli boyalar ile baskı yaparak, tabela ve 
reklam baskılarında kuruma için beklemeye gerek 
kalmaması ve uygulama için hemen hazır olmasını 
sağlaması. Bu özellik sayesinde üretim işleyişinde 
zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlanıyor. 

EDP ödüllü Mimaki UJF-7151 
Fuarda sergilenen Mimaki çözümlerinden bir 
diğeri de UJF-7151 plus modeliydi. Yine drupa 
kapsamında düzenlenen EDP Ödüllerinden “En 
İyi Direkt Objeye Baskı Makinesi” ödülünün 
sahibi olan makine, tabela ve reklam üreticilerinin 
makine parkuru için mükemmel bir tamamlayıcı 
diyebiliriz. Yeni gelir kaynakları arayan işletmeler 
için oldukça uygun fiyatlı bir üretim baskı makinesi 
olan Mimaki UJF-7151 plus düşük maliyetli ve 
yüksek hacimli üretimler için hızlı baskı kapasitesi 
sayesinde dijital baskılar, obje ve tabaka baskılar 
için en ideal çözümü sunuyor.

Ayrıca geliştirilen ROBOT sistemi ile birlikte 
çalışır halde sergilenen makine, robot sisteminin 
CD üzerine baskıda sağladığı kolaylık ve operatöre 
ihtiyaç duymadan çalışma becerisi ile dikkat 
topladı.

Fuarda ayrıca, CFL-605RT kompakt flatbed kesim 
plotterı; UJV500-160 geniş format UV LED 
baskı makinesi; JFX200-2513 ve JFX500-2131 
flatbed UV LED baskı makinesi grubu da tanıtıldı. 
UJV500-160 modeli şeffaf sticker ürünlere beyaz 
boya ile baskı yapabilme becerisi ile ilgi odağı 
olurken; JFX200-2513 ve UJF-7151 plus mo-
dellerinde parlak veya mat lak imkanı da ilgiyle 

PİMMS Group, drupa 2016’da geniş 
yelpazedeki baskı makinelerinin 
tanıtımını yapan Mimaki standındaydı

takip edildi. Maket / mokap üretiminde, özellikle 
kutu tasarımında kişiselleştirilmiş çözümlerde 
en iyi baskıyı yapan UJV ve UJF serileri ile kutu 
tasarımında en iyi sonlandırma işlemini yapan 
CFL-605RT modelleri de dikkat çekti.

Mimaki 3D 
Mimaki’nin 2011 yılından bu yana üzerinde 
çalıştığı 3D renkli baskı makinesinin örnekleri de 
ilk defa drupa 2016’da baskı sektörüyle buluştu. 
Makinenin 10 milyonun üzerinde farklı renk 
üretmesi bekleniyor. Mevcut ürün portföyünü 
daha da güçlendirmek adına 3D baskı segmentine 
girmeye hazırlanan Mimaki, lansmana dair henüz 
resmi bir açıklama yapmadı. Halen geliştirilmekte 
olan 3D baskı makinesinin piyasaya tanıtılması 
sabırsızlıkla bekleniyor.

Mimaki geleceğe hazırlanıyor
Drupa 2016’da Türkiye’den misafirlerini ağırlayan 
PİMMS Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler, 11 
gün boyunca yoğun bir ziyaretçi kitlesini stantla-
rında ağırladıklarını ve fuarın beklentilerin çok 
üzerinde ziyaretçi çektiğini dile getirdi.  Aygüler, 
fuar izlenimlerini şu şekilde aktardı: “Baskı 
sektöründe dijitalleşme hızla yükselişe geçerken, 
UV segmenti yüksek kalite konusunda daha fazla 
rekabet imkanı sunuyor. 4pl değerinde yüksek 
kaliteli baskı yapan UV teknolojisi artık yatırımcı-
ya rekabet şansı yaratıyor. Bu da Mimaki’yi bir kez 
daha baskı sektöründe öne çıkararak, markamızın 
sektörde lider olduğunu kanıtlamış oldu. Gelecek 
hızla değişiyor; biz de bu değişimi yakından takip 
edip geleceğe hazırlanıyoruz.” 

Mimaki’nin UV flatbed 
makinelerine Türkiye’den 
ilgi büyük oldu. A3 ebattan 
geniş 3.20m ebadına kadar 
geniş yelpazede UV baskı 
makinelerinin sağladığı yeni 
iş olanakları ziyaretçilerin 
büyük ilgisini çekti.
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