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Bigger and Bolder Than Ever Before: 
Mimaki Europe at Hamburg Fespa 2017

Mimaki’nin Fespa Hamburg 2017 
Stantları Göz Kamaştıracak

Mimaki Europe has two stands: one dedicated to textiles, the other to Sign 
& Display, Industrial Print and 3D.

Mimaki Europe, Fespa 2017 Fuarı’na iki ayrı stant ile katılıyor: Birinde tekstil 
ürünleri sergilenirken, diğer stantta reklam, endüstriyel ve 3D baskı ürünleri 
sergilenecek.

Mimaki, a leading manufacturer of 
wide-format inkjet printers and cutting 
systems, today announced that it will 
have its biggest presence ever at Fes-
pa 2017 with two stands totalling 534 
square meters. Fespa 2017, sched-
uled for 8 through 12 May, takes 
place in Hamburg. Mimaki Europe will 

be located in the Digital Hall (Stand 
A1-A25), where it will be demonstrat-
ing a wide range of solutions for the 
sign and display graphics market and 
industrial print, along with a technol-
ogy demonstration of its unique 3D 
printing solution. The company will 
also have a presence in the Textile Hall 

(Stand B6-C50), demonstrating its 
long-time commitment to the textile 
industry. 
“We are looking forward to Fespa 
2017 with great excitement,” says 
Ronald van den Broek, General 
Manager Sales at Mimaki Europe. 
“Not only is it a good opportunity to 

Geniş format baskı ve kesim maki-
nelerinin lider üreticisi Mimaki, Fespa 
2017 Fuarı’na toplam 534 metrekare-
lik iki ayrı stant ile katılacağını duyurdu. 
8-12 Mayıs tarihleri arasında Ham-
burg’da düzenlenecek olan Fespa 
2017 Fuarı’nda Mimaki Europe, hem 
Tekstil Salonu’nda hem de Dijital Salo-
nu’nda yer alacak. Dijital Salonu’ndaki 
stantta, reklam ve endüstriyel grubu 

ürün yelpazesinin yanı sıra Mimaki’nin 
eşsiz 3D baskı çözümünün lansmanı 
yapılacak. Firma ayrıca Tekstil Salo-
nu’nda da sektöre sunduğu en yeni 
çözümlerini sergileyecek.
“Fespa 2017 Fuarı’nı büyük bir 
heyecanla beklemekteyiz” şeklinde 
konuşan Mimaki Europe Satış Genel 
Müdürü Ronald van den Broek söz-
lerine şu şekilde devam etti: “Fespa 

2017 bize sadece tekstil sektörüne en 
yenilikçi çözümlerimizi sergilemek için 
iyi bir fırsat sunmakla kalmıyor, aynı za-
manda reklam ve endüstriyel pazarlara 
yönelik tüm portföyümüzü tanıtmamız 
için de bir olanak sağlıyor. Sergileyece-
ğimiz çözümlerimiz arasında, ilk defa 
Drupa 2016 Fuarı’nda ziyaretçilerimize 
ilk tanıtımını yapmış olduğumuz yeni 
3D baskı çözümümüz de yer alacak. 
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Fuarda çok sayıda Mimaki makinelerini 
ziyaretçilere sergileyebilmek ama-
cıyla da bu sene fuara iki ayrı stantla 
katılma kararı aldık, bu sayede her 
iki segmente de hak ettiği şekilde 
odaklanacağız.”
Mimaki’nin Tekstil Salonu’nda 
yer alan standında, yüksek hızlı 
direkt tekstil baskı makinesi Ti-
ger-1800B ile yakın zamanda lan-
se edilen çift boya kullanım özel-
liğine sahip TX300P-1800 baskı 
makinelerinin de dahil olduğu ge-
niş bir makine grubu yer alacak. 
Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B 
direkt tekstil baskı makineleri, eş 

zamanlı olarak hem pigment hem 
de süblimasyon boyalarını kulla-
nabiliyor. Bu da tek bir makine ile 
boya sistemini değiştirmeye gerek 
duymaksızın çok geniş yelpazede 
tekstil malzemelerine direkt baskı 
yapma imkanı sunuyor. Bugüne 
kadar benzeri olmayan bu yeni 
teknoloji, Mimaki’nin bu makine-
lerinde verimliliği ve esnekliği en 
üst seviyeye çıkaracak devrim 
niteliğindeki bir gelişmedir. 
Stantta sergilenecek Tiger-1800B 
ise yakın zamanda Mimaki tara-
fından satın alınmış olan İtalyan 
La Meccanica S.p.A. firması 

tarafından geliştirilmiştir. Saatte 
maksimum 390m2 baskı hızına 
sahip Tiger-1800B, bugüne kadar 
geleneksel analog yöntemlerle 
üretimi yapılmış yüksek hacimli 
işler için idealdir. Makine, dijital 
baskının yüksek hacimli işler için 
getirdiği avantajı direkt tekstil 
baskı uygulamalarına taşımakta-
dır.

DIJITAL SALONU’NDA MIMA-
KI’NIN AMIRAL GEMISI ÇÖ-
ZÜMLERI 
Dijital Salonu’nda ise Mimaki’nin 
dört solvent ve altı adet UV baskı 

reinforce our dedication to provide 
innovative solutions for the textile 
industry, but it is also an opportunity 
to display our full set of solutions 
for signs and displays and industrial 
printing. This includes a technology 
demonstration of our new 3D printing 
solution, which we also discussed 
with attendees at drupa 2016. Be-
cause of the wide range of solutions 
we wanted to bring to the show, we 
decided to engage two stands in two 
separate halls to give each segment 
the focus it deserves.”
In the Textile Hall, Mimaki Europe will 
be demonstrating its latest range of 
textile printers, including the re-
cently-announced and very unique 

dual-ink Tx300P-1800 and the high-
speed direct-to-textile Tiger-1800B. 
The Tx300P-1800 and Tx300P-
1800B direct-to-textile printers have 
been updated to simultaneously load 
both textile pigment and sublimation 
dye inks. This enables the use of a 
single printer to print directly on a wide 
range of textiles without the need to 
change out ink systems. This new 
technology, not possible until now, 
is a breakthrough that will improve 
productivity and increase flexibility 
for these Mimaki textile printers. 
The Tiger-1800B was developed by 
Italy’s La Meccanica S.p.A., recently 
acquired by Mimaki. With a maxi-
mum printing speed of 390 m2/h, 

the Tiger-1800B fits perfectly in 
high-volume production environments 
that have traditionally printed with 
analogue printing methods, bringing 
the benefits of digital printing to these 
higher volume applications. 

FLAGSHIP SOLUTIONS IN THE 
DIGITAL HALL
In the Digital Hall, Mimaki’s flagship 
solutions for the Sign and Display 
Graphics and Industrial markets will 
be on display, including four solvent 
printers and up to six UV printers. 
Mimaki will also showcase two cutting 
solutions. Together these printers 
represent profit-generating solutions 
for sign & display and industrial print 
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makinesi dahil olmak üzere, 
reklam ve endüstriyel pazarlara 
yönelik amiral gemisi niteliğin-
deki çözümleri sergilenecek. 
Stantta ayrıca Mimaki’nin iki 
kesim sistemi de yer alacak. 
Tüm bu baskı ve kesim makine-
leri, reklam ve endüstriyel baskı 
sektöründe faaliyet gösteren fir-
malara daha karlı uygulamaların 
kapısını açacak. Fuarla ilgili van 
den Broek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Fuarda ziyaretçi-
lerimize tamamen yeni olan 3D 
baskı çözümümüzü de tanıt-
maktan memnuniyet duyacağız. 
3D baskı makinemiz, dört renk 

UV kürlemeli baskı yapmakta 
olup, 10 milyondan fazla renk 
kombinasyonuna sahip üretimler 
yapabilmektedir. drupa Fuarı’nda 
standımızda sadece 3D baskı 
örneklerimizi sergilemiştik. Fes-
pa’da ise makinenin bir prototi-
pini sergileyeceğiz. Makineyi ilk 
kez, Japonya’da 7-10 Hazi-
ran’da gerçekleşen Japan Shop 
2017 etkinliğinde sergilemiştik.”
Mimaki’nin makine ve boya tek-
nolojisi, yüksek kaliteli, kusursuz 
ve inanılmaz detaylara sahip 3D 
baskı yapmayı mümkün kılıyor. 
Karmaşık kale baskıları ya da 
detaylı Japon heykelcikleri gibi 

ultra detaylara sahip ve çok ince 
çizgilerden oluşan desen örnek-
leri stantta yerini alacak. Maki-
nenin bir diğer eşsiz özelliği ise 
yarı renkli transparan modellerin 
üretilmesi için dört renge ilave 
olarak lak boyanın da kullanılabi-
liyor olması.Fespa 2017 Fua-
rı’nda Mimaki standında yerini 
alacak ilklerden bir diğeri ise 
kıta lansmanını ilk kez yapacak 
JFX200-2531 geniş format flat-
bed baskı makinesi olacak.
Mimaki Türkiye Distribütö-
rü PIMMS Group’da Stantta 
Türkiye’den gelen ziyaretçilerini 
ağırlıyor olacak.

companies. Van den Broek adds, 
“We are also pleased to be intro-
ducing something totally new to 
the visitors with the technology 
demonstration of our 3D printing 
solution, a UV-curable four-colour 
printer that will be able to generate 
products featuring more than 10 
million colour combinations. While 
at drupa, we had samples on our 
stand and at Fespa, we will actu-
ally be showing a prototype of the 
printer itself. 
As a point of interest, we have just 
showed this prototype in Japan 
for the first time at the 46th Japan 
Shop 2017, held from March 7th 

until the 10th.” 
Mimaki’s printer and ink technolo-
gies enable high-quality 3D printing 
that can create fine, precise and 
incredible real detailed products. 
Extremely detailed and fine line pat-
tern samples, such as an intricate 
scale model of a castle or a Hina 
doll (ed. a typical Japanese figu-
rine), will be shown at the Mimaki 
stand in the Digital Hall. Another 
unique feature of this printer is its 
clear ink that can be combined 
with colour ink to create half colour 
transparent models.  
In other firsts for Fespa, Mimaki will 
be showing the JFX200-2531 high 

efficiency printer with a large table 
for the first time on the Continent. 
“We will be unveiling details about 
all of the new products at our press 
conference scheduled for May 8th at 
1 PM,” van den Broek added.
The representative of Mimaki in Tur-
key PIMMS Group will also host the 
exhibitors from Turkey at the booth.

ENRIKO ALIBERTI MIMAKI DAYS 
BEGIN
At the Mimaki Days, held between 
24-28 April, Enriko Aliberti, which 
is one of the retailers of PIMMS 
Group advertisement, industrial and 
textile group, is going to provide its 
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ENRIKO ALIBERTI MIMAKI 
GÜNLERI BAŞLIYOR
24-28 Nisan tarihleri arasında dü-
zenlenecek Mimaki Günleri’nde, 
PİMMS Group reklam, endüstriyel 
ve tekstil grubu bayilerinden Enriko 
Aliberti, İzmir ve çevre bölgesinden 
gelecek konuklarına Mimaki dijital 
baskı makinelerini test etme imkanı 
sunacak. 
PİMMS Group reklam, endütriyel 
ve tekstil grubu bayilerinden Enriko 
Aliberti firması, 2015 yılından bu 
yana Mimaki ürün grubunun İzmir ve 
çevre şehirlerdeki satış ve pazarlama 
faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Bu 
başarısını 24-28 Nisan tarihlerinde 
İzmir ofisinde düzenleyeceği Mimaki 
Günleri ile güçlendirmeyi planlayan 
firma, beş gün boyunca Mimaki’nin 
yeni seri UJF-3042 MkII ve UJF-

6042 MkII masaüstü UV LED flatbed 
baskı makinelerini, JFX200-2513 
geniş format UV LED flatbed baskı 
makinesini, CJV300 Bas&Kes baki-
nesini, CG-SR III plotter kesicilerini 
ve TS300P-1800 süblimasyon baskı 
makinesi ile TX300-1800 direkt teks-
til baskı makinesini sergileyecek.
Beş günlük etkinlik boyunca hem 
halihazırdaki Mimaki kullanıcıları, 
hem de işlerini Mimaki ile geliştirmek 
isteyen firmalar Enriko Aliberti’nin 
demo merkezindeki makineleri 
birebir inceleme ve test etme fırsatı 
yakalayacaklar. 
Tüm makinelerin çalışır vaziyette 
sergileneceği etkinlikte, kullanıcılar 
Mimaki teknolojisi ile yapılabilecek 
çok çeşitli baskı uygulamalarına ve 
makinelerin baskı kalitesine yakın-
dan tanık olacaklar.

visitors from İzmir and neighbor cities an 
opportunity to test Mimaki digital printing 
machinery.
Being one of the retailers of PIMMS 
Group advertisement, industrial and tex-
tile group, Enriko Aliberti company has 
provided sales and marketing operations 
of Mimaki product group in İzmir and 
neighbor cities. 
The company, planing on reinforcing its 
success with the Mimaki Days, to be 
held at its İzmir office between 24-28 
April, is going to exhibit Mimaki’s new 
series, UJF-3042 MkII and UJF-6042 
MkII desktop UV LED flatbed printing 
machines, JFX200-2513 wide format 
UV LED flatbed printing machine, 

CJV300 Print&Cut machine, CG-SR 
III plotter cutter and TS300P-1800 
sublimation printing machine as well as 
TX300-1800  direct-to-textile printing 
machine. During the five days long 
event, both the current Mimaki users 
and the companies, which want to 
develop their works with Mimaki, will find 
an opportunity to examine and test the 
machines at Enriko Aliberti’s demon-
stration center. At the event, where all 
of the machines will be demonstrated in 
operation, the users will closely witness 
a great variety of printing applications 
that can be made with Mimaki technol-
ogy, along with the printing quality of the 
machines.


