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İnkjet baskının en önemli oyuncularından biri Mimaki. Sürek-
li yenilikleri ile bizi şaşırtmaya devam eden Mimaki, inkjet ile 
ilgili her yerde bulunmayı sürdürüyor. Mimaki InPrint fuarında 
UV baskı makineleri ile yer aldı ve uygulamalara odaklanan bir 
sergileme yaptı. Esnek mürekkep ile gerçekleşen baskıların 
yanı sıra aklınıza gelebilecek her tür malzemeye baskı yapma 
kabiliyeti bulunan UJF 3042 Mk II makineleri ve bu makineler 
üretilmiş malzemeleri sergileyen Mimaki’nin endüstriyel baskı 
pazarına bakışını sizler için yine Mike Horsten değerlendirdi.

Hızla Büyüyen Bir Alan: Endüstriyel Baskı
Endüstriyel Baskı alanını oldukça geniş ve ilgi çekici bir alan 
olarak tanımlayan Horsten, “Çözümlerimizi müşterilerimize gös-
termek için iyi bir fırsat olan bu fuar aslında şimdilik küçük gibi 
görünen ancak hızla büyüyen endüstriyel baskı pazarının bir 
işaretçi”, diyor. 

Horsten, üretim endüstrisinin baskıyı anlama çabalarından ve 
inkjet baskının üretime nasıl katılabileceğine ve yeni imkanlara 
odaklanan ziyaretçilerin farklı fikirlerle Mimaki standına gelme-
sinden oldukça hoşnut. Gerçekten sorulmuş “Bir tekne basabi-
lir miyiz?” Sorusu ile bu anlama çabalarını örnekleyen Horsten, 
“Şimdi değil ama çok yakın bir gelecekte evet, bir tekne de 
basabilirsiniz. Bu fuarda her şey üzerine baskı yapılabildiğini 
görebilirsiniz. 

Tek eleştirim İtalya’nın InPrint için iyi bir lokasyon olmadığı. 
Geçen sene Münih’teydi ve önümüzdeki sene de Münihe’e geri 
dönüyor ve biz bundan çok memnunuz. Almanya’da bu fuarı yap-
mak her zaman daha iyi bir fikir” diyordu.

Üç ana uygulama alanı
Horsten, Mimaki standında ön plana çıkanlar konusunda ise şu 
bilgileri verdi: “Bu fuarda üç önemli uygulamaya odaklanıyoruz. 
Birincisi thermoforming mürekkepler. Örnekte olduğu gibi çok 

ama çok yüksek bir baskı kalitesi ve asla çatlamayacak mürek-
kepler ile pek çok üç boyutlu baskıyı yapabilirsiniz. İkinci önem-
li uygulamamız ise çok katmanlı baskı. İmajın hissedilmesi, do-
kunulması istenen kısımlarına birden fazla kez baskı yaparak 
mürekkep katmanını yükseltiyorsunuz. Böylelikle dokunduğu-
nuzda ve hatta belki dokunmadan da görebileceğiniz biçimde 
baskınızı üçüncü boyuta getirebilirsiniz. Üçüncü olarak endüst-
riyel üretime uygun olarak göstermek istediğimiz uygulama ise 
membran anahtarlar. Eğer bir yazıcınız varsa hemen bu işe gi-
rebilirsiniz. Çünkü özellikle tüm üretim alanında kullanılan bu 
membranları basmak için özel bir yazıcıya ihtiyacınız yok. Baskı 
altı malzemesini değiştirerek aynı yazıcıda aynı mürekkeplerle 
membran basabilirsiniz.” Thermoforming mürekkepler ve çok 
katmanlı çok geçişli baskılarla üç boyutlu baskıyı gösteren Mi-
maki’nin çok önceden kulaklara fısıldadığı gerçek 3D yazıcısı 
ile neredeyse hazır. Horsten, “3D yazıcı FESPA Hamburg’ta kar-
şınızda olacak” diyor
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