
Ürün

MİMAKİ POPÜLER KEBAB OPSİYONUNU YENİ 
MKII BASKI MAKİNESİ AİLESİNE KATIYOR

UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII birçok silindirik nesne üzerine doğrudan baskı 
yapılmasına imkan sağlıyor.

14

Mimaki, MkII modellerinde Kebab seçeneğinin mevcut olaca-
ğını duyurdu. Döner silindiri bulunan Kebab seçeneği, Mima-
ki’nin MkII model baskı makinesi ailesinin silindirik nesneler 
üzerinde doğrudan kullanılmasına olanak ağlıyor. Kebab seçe-
neği ayrıca UJF-7151 baskı makinesinde de mevcut. MkII L 
modeline UJF-6042MkII ve UJF-7151 plus yazıcıları için ihti-
yaç duyulurken UJF-3042MkII modeli de Kebab MkII modeli 
ile uyumlu. Kebab opsiyonu, çapı 10 mm ila 110 mm arasında 
değişen, şarap ve su şişeleri, kaşe, mum, kozmetik şişeleri ve 
daha fazlasını da içeren silindirik ürünlerde üstün kalitede bas-
kı yapılmasına olanak sağlıyor.
Mimaki EMEA Satış Genel Müdürü Ronald van den Broek şun-
ları söylüyor: “Müşterilerimiz Kebab opsiyonunun kullanımında 
oldukça yaratıcı davranıyor. Çoğu müşterimiz için bu seçenek 
yeni bir iş ve gelir kapısı açtı. Kozmetik şişeler ise bunun iyi bir 
örneği. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasalar ile kısa ömür-
lü kozmetik şişeler gittikçe yaygın bir hal alıyor. Buna çözüm 

olarak da Kebab opsiyonu tek kullanımlık ambalajlar için direkt 
baskı ile yapılmış etiketleme sisteminin daha uygun fiyatlarla 
üretilmesine olanak sağlıyor. Bu kişiye özel hazırlanmış bir şişe 
veya hediye olarak verilecek ve özel bir etkinliği temsil eden 
bir şişe olabilir. Doğrudan şarap şişelerine baskı uygulaması 
da oldukça rağbet görüyor. Örneğin, şarap şişelerinin etkinliğe 
özel hazırlanacağı bir düğün veya başka bir özel etkinlik düşü-
nün. Hem Mimaki hem de müşterilerimiz bu olanaktan dolayı 
heyecan duyuyor ve tam da bu sebeple Kebab seçeneğini en 
yeni nesil baskı makinelerimize ekliyoruz” dedi.

Gelecek nesil baskı fırsatları
Yeni UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII baskı makineleri se-
rinin önceki modellerine kıyasla yüzde 20 daha fazla baskı 
hızına sahiptir. Mimaki’nin diğer birçok makineleri gibi bu 
makinelerde de farklı tipte boyalar kullanılabiliyor ve böylece 
makineler çeşitli uygulamaları destekliyor. 
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