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Geniş format baskı ve kesim makinelerinde dünya lideri Mi-
maki, masaüstü kompakt UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII 

UV flatbed baskı makinelerini piyasaya sundu. Yeni nesil UJF-
3042 MkII ve UJF-6042 MkII UV flatbed baskı makineleri, daha 
önceki UJF-3042HG ve UJF-6042 modellerine göre hız, verim-
lilik, daha fazla uygulama esnekliği gibi geliştirilmiş özelliklere 
sahip. Piyasa ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştiril-
miş bu iki yeni modelin en çok öne çıkacak özelliği ise serinin 
diğer modellerine kıyasla daha yüksek baskı kalitesi, esneklik 
ve verimlilik sunması.

“UV kurutmalı baskı sistemlerinin, laboratuarlarda, endüstriyel 
üretimlerde, alışveriş merkezlerinde, hırdavatçılarda ve hediye-
lik eşya dükkanlarda yaygın bir şekilde kullanıldığını gördük” 
şeklinde konuşan Mimaki EMEA Bölgesi Pazarlama Genel Mü-
dürü Mike Horsten sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu iki 
yeni model de bu tür üretimler için talep edilen baskıların çok 
daha hızlı üretilmesine yardımcı olacak. Biz de Mimaki olarak, 
kendilerine yeni iş alanları yaratmak ve mevcut işlerinde de 
daha üretken olmak isteyen reklam ve tabela üreticilerinin bu 
yeni makinelere çok istekli olacağını umuyoruz.” 

Mimaki UV LED Masaüstü 
Baskı Makinesi Serisini Genişletti

Mimaki UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII kompakt masaüstü UV LED baskı makineleri 
serinin önceki makinelerine kıyasla yüzde 20 daha yüksek baskı hızı sunuyor.
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Geniş yelpazede uygulama desteği

Yeni Mimaki UJF-3042 MkII veUJF-6042 MkII baskı makine-
leri, serinin önceki modellerine kıyasla yüzde 20 daha hız-
lı. Yeni modeller, farklı boya türlerini de desteklediği için çok 
çeşitli uygulamaların hayata geçirilmesini sağlıyor. Örneğin, 
LUS-120 boyaları, katlansa ya da buruşturulsa da boyada her-
hangi bir çatlama ya da kırılma olmaksızın yüzde 170’e kadar 
esneyebildiği için, anahtarlıklar ya da cep telefonu kılıfları gibi 
yüzeylere baskı için uygundur. Yakın zamanda piyasaya sürül-
mesi planlanan yeni modeller ile uyumlu LUS-150 boyaları ise 
malzemeye mükemmel yapışma özelliği sayesinde iç mekan 
reklamları, ödüller ve diğer akrilik ürünler için idealdir. LH-100 
sert boyalar ise yüksek seviyede yapışkanlık özelliği gerektirdiği 
için ofis ürünleri ve aksesuarları için idealdir. LH-100 boyaları, 
Mimaki’nin PR-200 primer boyaları ile kullanıldığında, gele-
neksel UV kurutmalı boyalarla daha zor baskı yapılan cam ve 
metal gibi yüzeylere direkt baskı için mükemmel kalite sunar.  
Mimaki lak boyaları ise baskı yüzeyinde istenilen alanda işlem 
yapılmasını sağlar ve çok katmanlı baskı yapıldığında kabartma 
efektlerin üretilmesini mümkün kılar.

Kişiselleştirilmiş objeler için yapılan UV LED baskıda üretkenli-
ği artırmak amacıyla yeni Mimaki UJF-3042 MkII ve UJF-6042 
MkII baskı makineleri birçok gelişmiş özelliğe sahiptir. Bunlar-
dan bazıları şu şekilde:

• Mevcut UJF serisi modellere göre yüzde 20 daha fazla hız. 
UJF-3042 MkII modeli saatte maksimum 2.48 m2 hızla baskı 
yaparken, UJF-6042 MkII ise saatte 3.52 m2 hızla baskı yapı-
yor. Modeller ayrıca 153mm kalınlıktaki malzemelere de baskı 
yapabilme özelliğine sahip.

• Baskı tablasının geliştirilmiş mekanik özellikleri sayesinde 
baskı sırasında makinenin sallanma oranı azalır, hassas boya 
damlacık yerleştirmesi sağlanır ve geniş yelpazede malzeme ve 
nesnelere yüksek kaliteli baskı elde edilir.

• Makinelerde standart olarak kurulan Mimaki Gelişmiş Renk 
Yönetimi Sistemi RasterLink yazılımı sayesinde daha canlı ve 
keskin renkler ve daha parlak cilt renkleri elde edilir.

• Tıkalı nozüllerin operatör müdahalesine gerek kalmadan oto-
matik olarak tespit edilebilmesi ve otomatik temizlenebilmesi 
sayesinde, baskıya ara verilmesine gerek kalmaz ve makine 
tıkalı nozüllerin yerine çalışır vaziyette olanları devreye sokar. 
Böylelikle kesintisiz baskı yapılır, malzeme, zaman ve iş gü-
cünden tasarruf edilir. Mimaki Sirkülasyon Teknolojisi (MCT) 
sayesinde de beyaz boya kullanıldığında nozül tıkanmasına yol 
açabilecek pigment çökelmesi engellenir.

• Özellikle perakende satış yapılan baskı ortamlarında, baskı 
tablasının kapalı olması hem çalışma güvenliğini artırır hem de 
sistemi toz ve diğer çevresel kirli maddelerden uzak tutar.

Mimaki’nin en yeni UJF-3042 MkII ve UJF-6042 MkII UV flatbed 
baskı makineleri hakkında daha detaylı bilgi almak için Mimaki 
Türkiye Distribütörü PİMMS Group ile iletişime geçebilirsiniz. 
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