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31 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında Düsseldorf’ta 
düzenlenen drupa 2016, baskı segmentinin tüm bi-

leşenlerini bir araya getirdi. Fuarda reklam ve endüstriyel 
grubu baskı makinelerini ziyaretçiyle buluşturan MIMAKI, ilk 
defa fuarda lanse edilen çözümleri ve halen geliştirilmekte 
olan 3D Renkli Baskı Makinesinin ilk numunelerini sektörle 
paylaştı.

Biz de fuarda MIMAKI standında Türkiye’den ziyaretçilerini 
ağırlayan PİMMS Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler ile 
fuar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Aygüler, yeni ma-
kineler hakkında bilgi verirken, fuara dair izlenimlerini de 
dergimizle paylaştı.

Öncelikle fuara dair izlenimlerinizi öğrenebilir miyiz?

Bildiğiniz üzere drupa, dört yılda bir 
düzenleniyor. Her organizasyonda 
dünyanın dört bir yanındaki baskı 
sektörünün tüm segmentlerini bir 
araya getirmeyi başarıyor. Biz de bu 
fuarda yaklaşık 300 metrekarelik bir 
stantla katılan MIMAKI’nin standın-
da Türkiye’den gelenleri ağırladık. 
Standımıza 11 gün boyunca günde 
2000’in üzerinde ziyaretçi geldi. 

PİMMS Group olarak, Türkiye’den 
gelen mevcut ve potansiyel müşteri-
lerimizle bir araya geldik. Kendilerine 
en yeni MIMAKI çözümlerini tanıtma 
şansı yakaladık. Ziyaretçilerimiz, A3 
ebattan tutun 3.20 ebadına kadar 
geniş yelpazede UV makinelerin sağ-
ladığı yeni iş olanaklarıyla tanışma 
fırsatı yakaladılar. Bu anlamda MI-
MAKI ve PİMMS Group için oldukça 
verimli, beklentilerimizin de üzerinde 
bir fuar yaşadığımızı söyleyebilirim.

MIMAKI’nin drupa 2016 standında sektöre tanıttığı 
çözümler hakkında bilgi alabilir miyiz?

MIMAKI’nin fuarda sergilediği çözümlerin başında, bu yıl ilk 
defa FESPA’da tanıtılan UJV55-320 Geniş Format Rulodan Ru-
loya UV Baskı Makinesi geliyor. Saatte maksimum 110m2 bas-
kı hızına ve 1200dpi baskı çözünürlüğüne sahip uygun fiyatlı 
rulo beslemeli geniş format baskı makinesi olan UJV55-320; 
aynı zamanda Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden EDP’den de 
“En İyi 3.20 Ebatlarında Geniş Format Rulodan Ruloya Baskı 
Makinesi” ödülünü aldı. Makinenin en büyük özelliklerinden biri, 
düşük enerji tüketen UV LED lambaların kullanıldığı UV kürlemeli 
boyalar ile baskı yaparak, tabela ve reklam baskılarında kuruma 
için beklemeye gerek kalmaması ve uygulama için hemen hazır 
olmasını sağlaması. Bu özellik sayesinde üretim işleyişinde za-
mandan ciddi anlamda tasarruf sağlanıyor. 

PİMMS Group, drupa 2016 Fuarı’nda geniş yelpazedeki baskı makinelerinin 
tanıtımını yapan MIMAKI standında yer aldı.

MIMAKI
drupa 2016’da Geleceğin Teknolojilerine 
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Fuarda sergilenen MIMAKI çözümlerinden bir diğeri de UJF-
7151 plus modeliydi. Yine drupa kapsamında düzenlenen EDP 
Ödüllerinden “En İyi Direkt Objeye Baskı Makinesi” ödülünün 
sahibi olan makine, tabela ve reklam üreticilerinin makine 
parkuru için mükemmel bir tamamlayıcı diyebiliriz. Yeni gelir 
kaynakları arayan işletmeler için oldukça uygun fiyatlı bir gi-
riş seviyesi baskı makinesi olan MIMAKI UJF-7151 plus düşük 
maliyetli ve yüksek hacimli üretimler için hızlı baskı kapasitesi 
sayesinde dijital baskılar, obje ve tabaka baskılar için en ideal 
çözümü sunuyor.

Fuarda ayrıca, CFL-605RT kompakt flatbed kesim plotterını; 
UJV500-160 geniş format UV LED baskı makinesini; JFX200-
2513 ve JFX500-2131flatbed UV LED baskı makinesi grubunu 
tanıttık.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler hangileri 
oldu?

Stantta en çok rağbet gören çözümlerden biri, yüksek hızda her 
türlü sert ve esnek malzemeye UV baskı imkanı sunan UJF-

7151 plus baskı makinesi oldu. Makine, 
olağanüstü hassasiyetteki baskı kalitesi ve 
yüksek baskı hızı ile ilgiyi cezbetti. Ayrıca 
geliştirilen ROBOT sistemi ile birlikte çalışır 
halde sergilenen makine, robot sisteminin 
CD üzerine baskıda sağladığı kolaylık ve 
operatöre ihtiyaç duymadan çalışma bece-
risi ile dikkat topladı.

UJV500-160 modeli ise şeffaf sticker ürün-
lere beyaz boya ile baskı yapabilme beceri-
si ile ilgi odağı oldu. JFX200-2513 ve UJF-
7151 plus modellerinde parlak veya mat lak 
imkanı da ilgiyle takip edildi. Ayrıca; maket 
/ mokap üretiminde, özellikle kutu tasarı-
mında kişiselleştirilmiş çözümlerde en iyi 
baskıyı yapan UJV ve UJF serileri ile kutu 
tasarımında en iyi sonlandırma işlemini ya-
pan CFL-605RT modelleri de dikkat çekti.UJF 3042HG KEBAB opsiyonu ile baskı yaparken
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Son olarak, MIMAKI’nin gelişmiş LED UV teknolojisi sayesinde 
ısıya duyarlı malzemelere de yüksek kaliteli baskı yapabilme 
becerisi öne çıktı. Dekoratif kumaşlardan soft signage adı veri-
len reklam kumaşlarına ve hatta gergi tavan sistemlerine kadar 
yüksek performanslı baskı yapan MIMAKI çözümleri ziyaretçi-
ler tarafından ilgiyle izlendi.

Fuarda bu yıl MIMAKI’nin 3D baskı için geliştirmekte 
olduğu makinenin örnekleri tanıtıldı. Makine hakkın-
da bilgi alabilir miyiz? Makinenin ne zaman piyasaya 
sunulması planlanıyor?

MIMAKI’nin 2011 yılından bu yana üzerinde çalıştığı 3D renk-
li baskı makinesinin örnekleri de ilk defa drupa 2016’da baskı 
sektörüyle buluştu. Makine, diğer 3D baskı makinelerinden farklı 
olarak 10 milyonun üzerinde farklı renk üretme özelliğine sahip. 

Mevcut ürün portföyünü daha da güçlendirmek adına 3D baskı 
segmentine girmeye hazırlanan MIMAKI, lansmana dair henüz 
resmi bir açıklama yapmadı. Halen geliştirilmekte olan 3D baskı 
makinesinin piyasaya tanıtılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Drupa’da edindiğiniz izlenimler ışığında baskı sektö-
rünün tüm segmentlerinde yükselişte olan trendler 
neler?

Fuarın geneline baktığımızda, sektörümüzde yaşanan dijitalleş-
me sürecinin geldiği en son noktaya tanık olduk. UV baskı seg-
mentine baktığımızda, 4pl değerinde yüksek kaliteli baskı yapan 
UV teknolojisinin, yatırımcıya rekabet şansı yarattığını gördük. 
Bu da MIMAKI’yi bir kez daha baskı sektöründe öne çıkararak, 
markamızın sektörde lider olduğunu kanıtlamış oldu. Gelecek 
hızla değişiyor; biz de bu değişimi yakından takip edip geleceğe 
hazırlanıyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz noktalar neler?

Bildiğiniz üzere, MIMAKI’nin en eski distribütörüyüz. 2018 yı-
lında MIMAKI işbirliğimizin 30’uncu yılını kutlayacağız. Bugüne 
kadar MIMAKI Türkiye baskı sektörünün ihtiyaçlarını çok yakın-
dan takip etmiş ve hatta sadece Türkiye’deki üreticilerin talep-
leri doğrultusunda Türkiye pazarına yönelik makine üretmiştir. 
Bu açıdan Türkiye pazarı, MIMAKI’nin dünya çapında en çok 
önemsediği pazarlardan biri. Biz de PİMMS Group olarak sektö-
rel bazlı bayi yapımız, dünya standartlarında servis hizmetimiz 
ve Türkiye gerçeklerine uygun fiyatlarla, “zamanında teslimat 
ve en iyi teknik servis” politikamızla sektördeki liderliğimizi 
sürdürmekteyiz. Bu sayede MIMAKI’nin Türkiye’deki reklam 
ve tekstil baskı sektöründe pazar payını artırarak, markamızın 
baskı alanındaki uzmanlığını ve profesyonelliğini tüm Türkiye’ye 
ulaştırmaktayız.  
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UJF-7151 plus ROBOT ile CD üzerine baskı yaparken

3D renkli baskı makinesinin örnekleri de ilk defa drupa 2016’da 
baskı sektörüyle buluştu


