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MIMAKI SIJ-320W BASKI MAKİNESİ;

ESNEK MALZEMELERE 
BASKI YETENEĞİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

SIGN Fuarında sergiledikleri rakipsiz baskı kalitesi sunan makinelerle katılımcıların yoğun ziyaret 
gerçekleştirdikleri MIMAKI standında Pimms Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler ile röportaj 

gerçekleştirdik. Fuarları hem teknolojilerini tanıtmaları hem de sektör ihtiyaçlarını gözlemlemek adına 
verimli bir platform olarak tanımlayan Aygüler, “Zaman zaman ülkede krizler olsa da bu tanıtımların 

kesintisiz ve tam olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işler her daim süreklilik arz eder. 
Dolayısıyla her zaman çalışanın kazanacağına inanıyoruz.” mesajını verdi.
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Dijital baskı sektöründe yapılan fuarları nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
Yurtiçi ve yurtdışında birçok fuarda hem ziyaretçi hem katı-
lımcı olarak yer almaktayız. FESPA fuarları, drupa, viscom gibi 
yurtdışı fuarlarda MIMAKI standında yer alarak Türkiye’den 
gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye’de ise Sign İstanbul, 
FESPA Eurasia, ITM ve Photo Digital gibi fuarlarda katılımcı 
olarak yer alıyor, bu fuarlarda reklam, endüstriyel ve tekstil 
baskı makinelerimizi sektörle buluşturuyoruz. 
Direkt pazara satış yapmayan, satışlarını sektörel bazda ayır-
dığı bayi ağıyla yürüten distribütör firma olarak, bu fuarlarda 
esas amacımız doğrudan satış yapmak değil, MIMAKI tekno-
lojisini tanıtmaktır. Bu anlamda da fuarlar bizlere, hem tekno-
lojimizi tanıtmamız, hem de sektörün ihtiyaçlarını bizzat göz-

lemleyerek MIMAKI’ye gerekli geri bildirimleri sunmamız için 
oldukça verimli bir platform sunuyor. 

Fuarda sergilediğiniz ürünlerden bahseder misiniz? 
Bu yıl Sign İstanbul’da çok geniş yelpazedeki baskı makinele-
rimizi tanıttık. UV LED baskının ağırlıkta olduğu standımızda, 
en çok ilgi gören makinemiz MIMAKI SIJ-320UV geniş format 
baskı makinesi oldu. Geçtiğimiz yıl Sign İstanbul Fuarı’nda ilk 
kez Türkiye pazarına tanıttığımız SIJ-320UV LED baskı maki-
nemiz, yeni gergi aparatı ile esnek malzemelere baskıda çok 
verimli sonuçlar sağladığını ispatladı. Standımızın girişinde yer 
alan tak tasarımında ve stantta yer alan oturma köşesindeki 
lamba tasarımlarında yine tavan gergi malzemesi kullanıldı ve 
bu baskılar SIJ-320UV baskı makinemizle yapıldı. Aynı şekilde, 
oturma bölümünün arka planında yer alan geniş format görse-
lin baskısı da SIJ-320UV ile yapılarak makinenin baskı kalitesi 
bizzat sektöre ispatlanmış oldu.
MIMAKI SIJ-320UV modeli, 3.20’lik geniş baskı ebadı, saatte 
110m2’ye çıkan yüksek baskı hızı, ışıklı malzemelerde yüksek 
yoğunluklu baskı imkanı, aynı anda çift rulo baskı yapabilme 
seçeneği ve uygun yatırım ve tüketim maliyetleri ile sektörün 
beğenisini kazandı.
MIMAKI’nin geliştirdiği UV LED teknolojisi, soğuk kürleme ya-
pılmasını sağlayarak, ısıya hassas malzemelere de baskı yapıl-
masını kolaylaştırmış ve bu sayede uygulama çeşitliliğini artı-
rarak baskı üreticilerine karlı iş olanaklarının kapısını açmıştır. 
MIMAKI’nin flatbed ve rulodan ruloya UV LED baskı makine-
leri, reklam ve endüstriyel sektörlerinin de hızla büyümesine 
katkı sundu. 
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Bu sayede UV LED teknolojimiz fuarda da farkını ispatlamıştır.
Kompakt masaüstü UV LED baskı makineleri grubunda, UJF-
3042HG, UJF-6042 ve UJF-7151 plus baskı makinelerimiz de 
standımızda yerini aldı. Ayrıca, şişe gibi silindirik nesnelere 
direkt baskı yapma imkanı sunan KEBAB Ünitesi’ni de UJF-
3042HG modelimizle birlikte tanıttık. Obje üzerine yüksek ka-
liteli direkt baskı yaparak geleneksel serigrafi baskısının yerini 
alan bu seriler, UV LED teknolojisinin sunduğu avantajla birlik-
te baskı üreticilerine daha güçlü ve kompakt bir baskı imkanı 
sunmaktadır. 
UV LED flatbed baskı grubunda geniş format baskı imkanı 
sunan JFX200-2513 baskı makinesi ise standımıza gelen her-
kesin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle lak boya ile baskı ya-
parak tanıttığımız JFX200-2513, sunduğu yüksek hızlı baskı 
ve çok çeşitli sert materyallere baskı imkanı sunması ile tüm 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Stantta yer alan bir diğer ürün grubumuz CJV150 ve CJV300 
bas&kes makinelerimiz oldu. Tabelacılar, matbaacılar ve bas-
kı merkezleri için rakipsiz baskı kalitesi sunan makineler, gü-
müş, turuncu ve açık siyah renkleri de içeren boya seçenekleri 
ile sağladığı görsellik ve sunduğu kreatif baskı olanakları ile 
göz doldurdu. Seri, ayrıca yeni piyasaya sürülen kokusuz BS4 
eko-solvent boyalar ile stantta tanıtıldı. 

Tekstil baskı grubunda ise MIMAKI TS300P-1800 ve 
TX300P-1800 baskı makineleri, reklam üreticilerinin tekstil 
malzemelerle yapılan reklam uygulamaları için sunduğu yük-
sek baskı kalitesi ve uygun maliyetli baskı imkanını gözler önü-
ne serdi. TS300P-1800 baskı makinesi transfer kağıda baskı 
yaparken, TX300P-1800’ün de direkt baskı uygulamaları 
stantta tanıtıldı.
Son olarak, CF2 flatbed kesici ve CG-SRIII rulo kesici makine-
lerimiz de farklı uygulama örnekleri ile ziyaretçilere tanıtıldı.

18. SIGN Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Teknolojileri fuarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenti-
lerinizi karşıladı mı?
Sizin de gördüğünüz üzere, bu sene yapılan fuarın en kalabalık 
ve en çok ilgi gören standı, gerek dekorasyonu gerek müşteri-
lere sunulan özel uygulama alanları gerekse konumu itibariyle 
her zamanki gibi PIMMS standı oldu. Böylece MIMAKI markası 
da kuşkusuz fuara damgasını vurdu. PIMMS standında toplam 
15, Sayar, SDS ve Procolor dahil bayilerimizin stantlarında da 
20 makine olmak üzere toplam 35 MIMAKI baskı ve kesim 
makinesi çalışır vaziyette fuarda tanıtıldı. Dolayısıyla ziyaret-
çilerimize MIMAKI teknolojisini en iyi şekilde tanıtabildiğimize 
inanıyoruz. 
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Gerek yaptığımız baskılar, gerek çok çeşitli uygulama örnekleri 
ile MIMAKI makinelerinin sunduğu farklı uygulama imkanları-
nı ziyaretçilerimize tanıtarak, kullanıcıların işlerine nasıl değer 
katabileceklerini göstermeye çalıştık. Standımızda yer alan uy-
gulama köşesinde de, şişe, bardak, mum, çerçeve, USB, kalem, 
anahtarlık, vs. gibi çok farklı nesneler üzerine yaptığımız bas-
kıları sergiledik ve ziyaretçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 
Bu anlamda PIMMS Group olarak fuardan oldukça memnun 
ayrıldığımızı ve hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Ziyaretçi profili hakkında ne düşünüyorsunuz? En çok han-
gi ülkeyle temas kurdunuz?
Yurtiçinde Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinden ziya-

retçimizi ağırladık. Ancak memleketimizin son durumu göz 
önüne alındığında, yurtdışı ziyaretçilerin ilgisinin geçen seneye 
kıyasla az olduğunu gözlemledik. Standımıza gelen tüm ziyaret-
çilerimiz UV LED teknolojimize büyük ilgi gösterdi.

Son olarak okuyucuya ve sektör temsilcilerine vermek iste-
diğiniz bir mesaj var mı?
Bu fuar bize gösterdi ki; standın dekorasyonu, fuarda sergile-
nen makinelerin kalitesi ve verilen servisin kalitesi daima doğ-
ru müşteriye ulaşılmasını sağlıyor. Zaman zaman ülkede krizler 
olsa da bu tanıtımların kesintisiz ve tam olarak devam etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işler her daim süreklilik arz 
eder. Dolayısıyla her zaman çalışanın kazanacağına inanıyoruz.
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