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Dünya çapında sign/grafik, tekstil/giysi, ambalaj ve endüstri-
yel pazarlarda lider geniş format inkjet baskı makinesi ve fol-
yo kesim 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 Düs-
seldorf ’ta düzenlenecek olan dünyanın en büyük ticari baskı 
fuarında Mimaki, iç mekan ve dış mekan signage’dan endüst-
riyel, ambalaj ve promosyon ürünlerine kadar uzanan, pazar 
ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesini görücüye çıkara-
cak. Firma 09 numaralı 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 tanıtımı-
mız orada katiyen bitmeyecek. Uzmanlarımız orada buluna-
cak ve ziyaretçileri, kendi üretim platformlarına eklediklerinde 
büyük olasılıkla kâr elde edebilecekleri ürünlerimiz arasında 
gezdirecek. Ve çok çeşitli baskı ve kesim makinelerinden alı-
nan üstün çıktı örneklerini de göstereceğiz. 

Mimaki, a leading global manufacturer of wide-format inkjet 
printers and cutting plotters for the sign/graphics, textile/ap-
parel, packaging and industrial markets, will be descending 
on drupa 2016 with its full product portfolio of solvent and 
UV printers and cutting tables. At the world’s largest printing 
trade show, scheduled from May 31 to June 10 in Düsseldorf, 
Mimaki will be exhibiting solutions that serve a wide range of 
market needs, from indoor and outdoor signage to industrial, 
packaging and promotional products. The company will be 
located in Hall 09, Stand A04 at the show.
“We are especially excited about bringing the new 110m2/h 
3.2m wide UJV55-320 printer to drupa,” says Mike Horsten, 
General Manager Marketing EMEA at Mimaki Europe. “This 
printer was just launched at FESPA Digital and at least 30 units 
were sold during that show. We expect drupa attendees to 
be equally impressed with the product. But our exhibit won’t 
stop there, not by a long shot. Our experts will be on hand 
to walk visitors through the portfolio elements that are most 
likely to bring them revenue when added to their production 
platforms. 

MIMAKI BRINGS FULL PRODUCT PORTFOLIO TO DRUPA 2016

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

A full range of solvent and UV solutions to start or grow your business
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Kısacası, Mimaki’nin standında herkes için bir 
şey olacak!” açıklamasını yaptı. 
Mimaki standında şunları da sergiliyor olacak:
- Çeşitli baskı altı malzemelere çok yüksek, en-
düstriyel üretim seviyesinde, kalitede direkt 
baskı yapabilen UJF-7151plus flatbed baskı 
makinesi; 
- UJF-6042 flatbed baskı makinesi ve daha kü-
çük masaüstü UV-LED baskı makineleri olan 
UJF-3042HG ve UJF-3042FX;
- Yüksek performanslı flatbed baskı maki-
neleri 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 maki-
nesi ile birlikte kullanımı ideal olan, ambalaj 
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 bula-
caklarına 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 Kebab özel-
liği olacak. Horsten şu yorumda bulundu: “Bu 
her zaman çok büyük takdir topladı. Ziyaret-
çiler her zaman Kebab özelliğinin katma de-
ğer sağlayarak kâr getirmek için kişiselleştir-
me 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 ürünlerine 
kadar çok üstün ve çeşitli uygulama örnek-
leri de gösterilecek. 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 uygulamalarına tamı tamına uyup 
uymayacağını bir uzmanla konuşabilecekler. 
Horsten son olarak, “Mimaki uzmanlarıyla bire 
bir konuşmayı teşvik ediyoruz.  Mimaki uz-
manları gerçekten ziyaretçinin belirli ihtiyaç-
larına odaklanıyor ve işlerini büyütmek için 
stratejik önerilerde bulunuyorlar. Ziyaretçileri 
standımızda karşılamayı ve işlerini gelecekte 
daha da kârlı hale getirmek için yardım etme-
yi dört gözle bekliyoruz” dedi.

And we’ll have lots of outstanding examples of output from the various 
printers and cutting tables. So there will be something for everyone on 
Mimaki’s stand!”
At its stand, Mimaki will also be showing:
- UJF-7151plus flatbed printer for direct printing on various substrates at 
the very highest, industrial production level of quality;
- UJF-6042 flatbed printer and the smaller desktop UV-LED printers UJF-
3042HG and UJF-3042FX;
- High-performance flatbed printers JFX500-2131 and JFX200-2513, and 
the UJV500-160 UV roll to roll industrial printer;
- Solvent-based production printers JV150-160 and JV300-160 as well as 
the print & cut solutions CJV300-160 and CJV150-75.
Horsten adds, “We believe visitors will also find value in the CFL-605RT 
flatbed cutting plotter, which is ideal for use with the UJF-6042 flatbed 
printer for a print-and-cut solution for the creation of packaging samp-
les and mock-ups as well as short runs of personalised or one-of-a-kind 
products.” 
Another unique solution from Mimaki that will be on display is its Kebab 
option which can be used with the UJF-3042HG and the UJF-6042 for 
360-degree direct UV printing on cylindrical objects ranging from 30mm 
to 330mm in length and 10mm to 110mm in diameter. “This is always a 
show-stopper for us,” Horsten comments. “Visitors are always surprised 
at how easy the Kebab option makes it for printing operations to perso-
nalise or customise promotional products for a high-value-add revenue 
stream.”
In addition, an outstanding variety of application examples will be displa-
yed, ranging from retail and point-of-purchase signage to promotional 
products, such as printing on pens and iPhone covers. Visitors to the 
stand will also be able to see samples produced using Mimaki’s market 
leading inks and discuss with an expert about which inks are best suited 
to their specific applications, including the Orange, Light Black and Silver 
inks available to certain printers that extend the print gamut and affor-
dably add metallic effects.
“We encourage one-on-one discussions with our Mimaki experts,” Hors-
ten concludes. “The Mimaki experts really focus on the visitor’s specific 
needs and make strategic recommendations for business growth. We 
look forward to welcoming the visitors to our booth and discuss how we 
can help them to make their business even more profitable in the future.”
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