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T
ekstil sektörüne yönelik dijital baskı makineleri üreten 

Mimaki’nin Türkiye distribütörü PİMMS, portföyüne en 

son eklenen yeni MIMAKISIJ-320UVrolltoroll UV baskı 

makinesini olan Sign İstanbul Fuarı’nda tanıttı. Ayrıca Mimaki’nin 

üretimini gerçekleştirdiği özel boya ve yazılımları da tanıtan PİM-

MS, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının verdiği ve kanserojen 

madde içermemesi ile insan sağlığına zararsız ve daha çevre dostu 

lisansları da ziyaretçilerle paylaştı. 

Mimaki’nin tanıtımını yaptığı yeni süblimasyon baskı makinesi 

TS300P, toplam 3200 püskürtme başlığı ve üçe kadar farklı dam-

la boyutu ile dört baskı kafasıyla, yüksek kafalı boşluk baskı olsa 

dahi mürekkep türü ve baskı modu ile otomatik olarak belirleme 

fırsatı sağlıyor. Kırışmayı azaltan güçlü vakumlu besleme plakaları 

ile düşük işletme maliyetleri için çok hafif transfer kağıdı üzerine 

yazdırma becerisine sahip makine, ayrıca saatte 115 metrekare mak-

simum baskı hızında 4 renkli baskıda  yüksek verimlilik sunmasının 

yanı sıra altı renk baskıda saatte 62 metrekareye çıkabiliyor. 

SIJ-320UV LED Roll to Roll

Pimms’in tanıtımını yaptığı saatte 110metrekareye kadar baskı hızı-

na sahip SIJ-320UV LED roll to roll geniş format baskı makinesi, 

yeni geliştirilen LUS 120 boya ile piyasaya tanıtıldı. MAPS, MFD1, 

NCU ve NRS özellikleri ile dikkat çeken SIJ-320UV LED baskı 

makinesi ayrıca, 100 kilogram medya takılabilmesi ve aynı anda 

152 santimetreye kadar iki rulo malzemeye baskı yapabilmesi ile 

öne çıkıyor. 

P
İMMS, Turkey representative of Mimaki which manufac-

tures digital printing machines for the textile industry, in-

troduced new UV printing machine MIMAKISIJ-320 UV 

roll-to-roll at Sign Istanbul Fair. Also introducing the special dyes 

and software manufactured by Mimaki, PİMMS shared the licenc-

es which are issued by the international accreditation agencies and 

do not contain carcinogenic agents, are harmless to human health 

and more environment friendly with the visitors. 

TS300P new sublimation printing machine of Mimaki has such 

features as four print-heads using a total of 3200 nozzles and gen-

erating three different drop sizes, automatically determined by ink 

type and print mode. The heads place dots accurately, even when 

the head gap is high. The sublimation printer TS300P uses ink-

jet technology to print on very lightweight transfer paper. Using 

lightweight transfer paper keeps the running costs low, while the 

powerful vacuum feed platen reduces cockling. In addition, the roll-

to-roll printer can run at up to 115 m2 per hour–1 for four-colour 

printing; 62 m2 per hour–1 for six-colour printing.

SIJ-320UV LED Roll to Roll

Running up to 110 m2 per hour, the roll-to-roll wide format print-

er SIJ-320UV LED was introduced to the market with newly de-

veloped dye LUS 120. Standing out with such features as MAPS, 

MFD1, NCU and NRS, SIJ-320UV LED printing machine allows 

simultaneous printing on two rolls, up to a maximum mountable 

media width of 152 cm for each roll. 

Mimaki, PİMMS ile Son 
Yeniliklerini Tanıttı
Mimaki Introduces the Latest 
Innovations with PIMMS

PİMMS, distribütörlüğünü yaptığı Mimaki’nin dijital baskı 

makinelerinde yaptığı son yenilikleri ve UV ürün yelpazesini 

tanıttı.

PİMMS introduces UV product ranges and the latest innova-

tions of Mimaki.
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Endüstriyel baskı makineleri grubu içerisinde 

tanıtılan diğer çözümler arasında, opsiyonel 

olarak KEBAP 360 derece baskı aparatı ile 

sunulan ve sınırsız üretim becerisine sahip 

UJF 3042 ve 6042 masa üstü baskı makine-

leri yer alıyor. 150 milimetre kalınlığa kadar 

tüm malzemeler üzerine baskı yapabilen UJF 

3042, aynı zamanda farklı üretim modların-

da720 × 600 dpi, 1,440 × 1200 dpi baskı 

çözünürlüğüne sahip. Maksimum 610 × 420 

milimetre ebatlarında baskı yapan UJF 6042 

modeli ise yüksek çözünürlüklü baskı mo-

dunda 1800 x 1800 dpi’a varan çözünürlükle 

üreticilerin yüksek kalitede baskı yapmalarına 

yardımcı oluyor.

Among the other printing solutions in-

troduced in the industrial printing ma-

chinery group, there are UJF 3042 and 

6042 desktop printers having unlimit-

ed production skills and offered with a 

printing  apparatus KEBAP 360 as an 

option. UJF 3042 can print on all ma-

terials up to 150 millimetres thick and it 

has 1,440 x 1200 dpi and 720 × 600 dpi 

print resolution for different production 

modes. UJF 6042, which can print on 

610 × 420 millimetres, offers 1800 x 

1800 dpi resolution in high resolution 

mode in order that the producers can 

acquire high quality print.
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Solvent Baskı Grubu

PİMMS’in tanıtımını gerçekleştirdiği JV150 serisi, 4 ila 35 pikolit-

re arası değişen damlacık boyutu ile hem yüksek kalite isteyenlere 

hem de yüksek hızlarda baskı talep edenlere en iyi çözümü sunuyor. 

JV150 serisi ayrıca saatte maksimum 56.2 metrekare baskı hızı ile 

1440dpi çözünürlükte baskı kalitesi sunuyor. Solvent baskı grubun-

da yer alan JV300 serisi; 1440dpi çözünürlük ile saatte maksimum 

105.9 metrekareye varan hızı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Tanıtılan SUV baskı makinesi grubunda ise JV400 SUV 160 bas-

kı makinesi sadece Mimaki’ye ait çok özel bir boya teknolojisine 

sahip çözüm, iç ve dış mekan baskılar, endüstriyel etiket baskıları 

ve araç kaplama baskılarında laminasyona gerek duyulmadan kulla-

nılabiliyor. Lateks boya kullanan JV400 LX 160 baskı makinesi ise, 

CMYK renklerine ilave olarak beyaz, yeşil ve turuncu renk boyalar 

ile baskı yapma becerisi sayesinde Pantone’ye yzde 98 oranında yak-

laşılabilme özelliği ile öne çıkıyor. 

Router ve Laminasyon Makineleri 

CNC Freze makineleri, CNC kontrolörleri, yazılım ve araçları ge-

liştiren Almanya menşeli VHF tarafından üretilen çok fonksiyonlu 

kesici makine, reklam ve endüstriyel alanlarda profesyonel ürünler 

üzerinde kesim işlemleri yapabiliyor. PİMMS tanıttığı laminasyon 

makinesi ise sıcak/soğuk laminasyon yapma özelliği ile dikkat çek-

mesinin yanı sıra kompakt yapısı ile yerden tasarruf sağlıyor.

Bas&Kes Grubu

Reklam uygulamalarından banner, sticker ve kanvas baskılara kadar 

geniş yelpazedeki uygulamalara yönelik entegre bas&kes makinesi 

olan MIMAKI CJV150 ve MIMAKI CJV300 serisinde  simültane 

baskı ve kesim operasyonları gerçekleştirilebiliyor. Saatte 56.2 met-

rekareye varan baskı hızı sunan CJV 150 serisi, aynı zamanda FES-

Solvent Printing Group

Introduced by PİMMS, JV150 series offer the best solution with its 

droplet size ranging from 4 to 35 picoliter for those who want high 

quality and who demand printing at high speeds.  JV150 series also 

offer 1440 dpi resolution printing quality with a maximum speed 

56.2 m2 per hour. JV300 series, which is introduced in solvent 

printing group, meets the needs of industry with 1440 dpi reso-

lution and a maximum speed up to 105.9 square meters per hour.

In SUV printing machine group, JV400 SUV 160 printing ma-

chine can be used without requiring lamination in  indoor and out-

door prints, industrial label printers and vehicle coating with special 

dying technology belonging to Mimaki. Using latex dye, JV400 LX 

160 printing machine stands out with the ability to achieve 98% 

coverage of PANTONE Colours thanks to its ability to print with 

white, green and orange dyes as well as CMYK colours.

Routers and Laminating Machines

Multifunctional cutting machine, which is manufactured by Ger-

many origin VHF developing CNC milling machines, CNC con-

trollers and software tools, can run in cutting processes for commer-

cial and industrial areas on professional products. The laminating 

machine introduced by PİMMS stands out with its hot / cold lami-

nating feature and it saves space with this compact structure.

Print & Cut Group

MIMAKI CJV150 and MIMAKI CJV300, which is an integrated 

print & cut machine for the advertising practices, banners, stickers 

and canvas prints, can perform simultaneously printing and cut-

ting operations.  Offering print speeds up to 56.2 square meters 

per hour, CJV 150 series  received the award “Best Print & Cut 



PA 2015’te düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli baskı ödüllerin-

den olan EDP tarafından “En İyi Bas&Kes Çözümü” ödülünü aldı. 

Özel Boya Grubu

Baskı ve kesim sistemlerinin yanı sıra, PİMMS Mimaki’nin ürettiği, 

solvent, eko-solvent, UV, SUV, lateks, su bazlı ve tekstil boyaları 

ile endüstriyel baskı ve tekstil baskı sektörlerinin tüm ihtiyaçlarına 

yanıt veren boya grubunu da tanıttı. BS3, SS21 ve ES3 gümüş ve 

beyaz mürekkep seçenekleri sunan solvent boya grubunun yanı sıra 

UV boya grubunda ise F-200 esnek UV mürekkepler, LF-140 ve 

LH-100 hard UV LED mürekkepler, cam ve metal malzemelere 

baskı imkanı sağlayan Primer (Astar) ve Clear (Lak) mürekkepler 

de tanıtılacak. 

Lisanslar ve Yazılımlar

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının Mimaki’ye verdiği lisanslar 

ile beraber PİMMS, MIMAKI baskı makineleri ile birlikte ücretsiz 

sunulan ve ayrıca ücretli olarak da satın alınabilen MIMAKI Türk-

çe yazılımları da tanıttı. Başta Raster Link 6 olmak üzere, Mima-

ki’nin en çok satan yazılımı RIP’ın Türkçe versiyonu ve ARITOS 

DESIGN’daki yenilikler sunuldu. Ayrıca tekstil baskı makinelerine 

yönelik kullanılan ErgoSoft firmasının ürettiği TX LINK 3 RIP 

yazılımı, kesim makineleri ile beraber PİMMS tarafından kurulu-

mu sağlanan FINE CUT yazılımı ve farklı makinelerin farklı renk 

gamutlarında eşitleme imkanı sağlayan ve böylece farklı baskı çev-

relerinde aynı baskıların alınmasını sağlayan MIMAKI COLOR 

EMULATOR yer aldı. 

Solution” at FESPA 2015 by EDP which is one of Europe’s most 

prestigious printing awards.

Special Dye Group

PİMMS introduced not only solvent, eco-solvent, UV, SUV, latex, 

water based and textile dyes but also dye group responding to all the 

needs of industrial printing and textile printing industry. PİMMS 

will introduce the solvent dyes group offering BS3, SS21 and ES3 

silver and white ink options and UV dye group including F-200 

flexible UV inks, LF-140 and LH-100 hard UV LED inks, Primer 

(primer) and Clear (Lak) inks allowing printing on glass and metal 

materials.

Licenses and Software

PİMMS introduced licences given to Mimaki by International ac-

creditation organizations and it introduced Software of MİMAKİ 

which can be purchased or  offered as free with MİMAKİ printing 

machines. Raster Link 6 and the Turkish version of the RIP, which 

is the best-selling software of MİMAKİ and the innovations of ARI-

TOS were exhibited. TX Link 3 RIP software produced by Ergo-

Soft and used for  textile printing machines, FINE CUT software 

installed by PİMMS, and MIMAKI COLOUR EMULATOR 

which provide opportunities to synchronize the different machine 

in a different colour gamut and  thus enables the adoption of the 

same print in different printing environment, were also introduced.

CROCOdoff –
new generation of cutting crown

The wide range of Novibra yarn cutters and clamping 

crowns has been enlarged by CROCOdoff. This state 

of the art clamping device fi xed on Novibra spindles 

provides effective and reliable doffi ng for modern 

automated ring frames.

www.novibra.com
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