
Mimaki’nin UV-LED inkjet teknolojisi konusunda ki uzman-
lığına dayanan tamamen yeni üretim UJV55-320, uygun 

fiyat ve yüksek kalite arayanlar için ideal bir çözüm. Piyasada 
yüksek kalitede baskı yapan ancak yüksek satış rakamlarına 
sahip ultra geniş rulo beslemeli makineler ile yaygın olarak 
kullanılan, düşük maliyetli ancak baskı becerileri oldukça kısıtlı 
geniş format baskı makineleri arasındaki boşluğu dolduruyor. 
UJV55-320, bu iki segment arasında durarak, çok çeşitli uy-
gulamaları yapabilen ve üstün baskı becerileri ile donatılmış bir 
çözümü uygun yatırım ve işletme maliyetleri ile sunuyor. Böyle-
likle Mimaki, sektörde yeni bir fiyat standardı oluşturuyor. 

UJV55-320 neler sunuyor?
3.20m ebatlarındaki geniş format rulo beslemeli UJV55-320, UV 
LED kürlemeli boyalar kullanıyor ve bu ebatlardaki muadillerine 
kıyasla daha uygun fiyatlar sunuyor. Bu da daha önce daha yük-
sek fiyatlarda hizmet almış satın almacıların ilgisini çekiyor.

Makine, tekstil, banner ve diğer display malzemeler de dahil geniş 
yelpazedeki malzeme üzerine anında kuruyan 4 renk baskı elde 
edebiliyor.  Makine, ister 4 renk ister yedi renkte (CMYK renkleri-
ne ilave Açık Siyah, Açık Magenta ve Beyaz) baskı yapabiliyor.

Haber

Mimaki’den Yıldız Bir Ürün: Mimaki UJV55-320
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Mimaki UJV55-320 geniş format rulo beslemeli baskı makinesi, 
UV LED kürlemeli boyaları, 3,20m ebatlarındaki muadillerine kıyasla uygun fiyatları 

ve yüksek baskı kalitesi ile geniş format dünyasına yeni bir boyut katıyor.



Haber
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Beyaz boya ila katma değerli baskılar üretin

Arkadan aydınlatmalı baskı, 
farklı ışık geçirgenliği sebe-
biyle gündüz ya da gece farklı 
görünür. UJV55-320 ise, diğer 
konvansiyonel baskı maki-
nelerine kıyasla, beyaz boya 
ile üç katmanlı baskı (Renk-
Beyaz-Renk) yapabilme bece-
risi sayesinde gündüz ya da gece farketmeksizin arka aydınlat-
malı (backlit) uygulamalarda aynı görüntünün elde edilmesini 
sağlıyor. Özellikle şeffaf materyaller üzerinde beyaz boya ile 
baskı yapıldığında, renkli katmanın daha canlı görünmesini 
sağlıyor. Ayrıca, materyal sadece beyaz boya ile basıldığında 
baskıda oldukça şık bir görünüm elde edilebiliyor. 

Makine, Mimaki’nin yeni LUS-120 esnek UV LED boya setini 
kullanıyor. Böylelikle uzun süren dayanıklılığa sahip ve parlak 
renklerde baskılar elde ediliyor. Boya bir litrelik şişeler halinde 
geliyor ve baskı sırasında üç litrelik tankları yeniden doldurmak 
için kullanılabiliyor.

UJV55-320 ile reklam sektöründe POS, teşhir ürünleri, arkadan 
veya önden aydınlatmalı uygulamalar hedeflendi. Oldukça re-
kabetçi fiyatı sayesinde, reklam üreticileri artık dışa yaptırdığı 
uygulamaları kendi bünyesinde üretebilecekler. 

Mimaki’nin kendi RIP yazılım çözümü RasterLink, standart 
olarak makine ile birlikte yükleniyor. Yani, UJV55-320, geniş 
ebadına ve sahip olduğu yüksek performansa rağmen gerçek 
anlamıyla anahtar teslim bir ürün. 

Optik dedektörler sayesinde arızalı nozzle’lar tespit edilebiliyor 
ve makine baskı sırasında otomatik olarak çalışır durumdaki 
nozzle’ları devreye sokuyor. Böylece kafalar temizlenene kadar 
beklemeye ve baskıyı durdurmaya gerek kalmıyor. 

Alışılmışın dışında bir özellik: Prova Işığı

Makinenin alışılmışın dışında olan bir özelliği ise “prova ışığı”. 
Malzeme arkasındaki tamamen aydınlatılmış panel sayesinde 
baskı operatörü arkadan aydınlatmalı uygulamalarda kullanıla-
cak görseli, henüz malzeme makinedeyken sanki kurulum ya-
pılmış gibi önden inceleme şansına sahip oluyor. Bu da baskı 
kalitesinin ve yoğunluğunun doğrulanmasına ve baskının kont-
rol edilmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla hem zamandan hem 
de malzemeden tasarruf ediliyor.

Mimaki, 100kg ağırlığındaki malzemeleri alabilen UJV55-320 
ile medya besleme ve sarma ünitesini de güçlendirdi. Makine, 
iki ayrı rulonun eş zamanlı olarak basılabilmesini sağlıyor. Üs-
telik iki ruloda farklı görseller basılabilir ya da iki rulonun da 
genişlikleri farklı olabilir.  



Geniş format inkjet baskı makinelerinde piyasa lideri MIMA-
KI, JV150/JV300 baskı makinelerinde ve CJV150/CJV300 

Bas & Kes makineleri için yeni BS4 eko-solvent boyaları piya-
saya sürdü. BS4 boyanın öne çıkan özelliği ise “kokusuz” ol-
ması. Böylelikle yeni boya iç mekan uygulamalarda ve ambalaj 
üretimlerinde de idealdir.

CMYK renklerinde mevcut olan BS4 eco-solvent boyanın ko-
kusuz özelliğinin yanı sıra en büyük avantajı, sunduğu hızlı bo-
yama süresi ve önceki BS3 boyalara göre daha yüksek baskı 
kalitesidir. BS3 ile kıyaslandığında, BS4 tüm baskı modlarında 
daha az yayılma sağlar. Yüksek hız modunda dahi yüksek kali-
teli görüntü elde edilir.Ayrıca, BS4 boyalarındaki yeni dalgaboyu 
kontrolü, yüksek kaliteli baskılarda daha iyi boya damla yerleş-
tirmesi sağlar. Yeni boya ayrıca, özel profiller kullanarak daha az 
renk sapması elde edilmesini sağlar. 

BS4 boyanın dış mekan daya-
nıklılığı da bir diğer öne çıkan 
özellik. Üç yıllık yaşlandırma 
testleri sonucunda dayanıklılık 
seviyesinin ideal seviyede oldu-
ğu görülen BS4, her türlü hava 
koşullarına uyumludur. 

JV150/JV300 baskı makineleri ve CJV150/CJV300 Bas & Kes 
makineleri kullanıcıları, yeni boyalı kullanmaya başlamak için 
gerekli prosedürler hakkında PİMMS teknik servisinden veya 
PİMMS yetkili bayilerinden bilgi alabilirler.  
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Mimaki’den 
Yeni BS4 “Kokusuz” 
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MIMAKI, JV150/JV300 baskı makinelerinde ve CJV150/CJV300 Bas & Kes makinelerinde 
kullanılacak yeni BS4 “kokusuz” eco-solvent boyalarını piyasaya sürdü.

Mimaki, UV LED baskı makineleri konusunda uzun yıllara daya-
nan bir tecrübeye sahip. LED lambalar, geleneksel UV lambalara 
ya da solvent boya ısıtıcılara kıyasla soğuk kürleme sağlıyor. Bu 
da daha ince ve ısıya duyarlı malzemelere baskı yapma olanağı 
sunuyor. Daha ince materyaller daha uygun fiyatlı ve kullanımı / 
taşınması daha kolay olduğu için oldukça avantajlı. Dolayısıyla 
LED’ler de daha az enerji tükettiği için baskı maliyetleri düşüyor. 
Geleneksel UV baskı makinelerine kıyasla, UJV55-320 daha 
düşük işletme maliyetleri sunuyor ve LED kullanımı nedeniyle 
oldukça çevre dostu. 

Makine, banner materyaller üzerinde draft modunda ve CMYK 
renkler ile saatte maksimum 110m2/sa baskı hızı sunuyor. Ti-
cari işlerin büyük çoğunluğunun ortalama 50-60m2/sa baskı 
hızına ihtiyaç duyduğunu düşünürsek, UJV55-320’nin hızı ol-
dukça iyi. Yedi renk konfigürasyonunda ise (sadece beyaz bas-
kı da dahil) baskı hızı hangi baskı modunda olursa olsun CMYK 
baskının ortalama yarısı kadar. 

İki ayrı geniş format ruloya baskı seçeneği ise standart olarak 
geliyor. İki yıl full garanti de dahil.

Kısa Kısa…

•    Maksimum baskı genişliği: 3.2m

•    Boyalar: Mimaki LUS-120, dört-renk ya da yedi-renk   
      (CMYKLmLc+WW)  

•    Piezo Baskı Kafası (çapraz dizilimli dört kafa)

•    Değişken Nokta Boyutu: 7pl ila 36pl arası

•    Çözünürlük: 300, 600, 900, 1,200dpi

•    Baskı Hızı: 30-110m2/hr (CMYK, banner üzerine)  ya da   
      15-30m2/hr (banner üzerine yedi renk ya da beyaz baskı)


