
Alanının en iyi endüstriyel küçük format dijital baskı makinesi 
olan ve çok daha yüksek hız, hassasiyet, daha büyük ebatlı 

baskı ve uygun fiyatlar sunan MIMAKI UJF-7151 Plus, maksi-
mum 710 x 510 mm ebatlarında baskı alanı sağlıyor. Yüksek 
kaliteli baskıyı yüksek performans özellikleri ile bir araya getiren 
MIMAKI UJF-7151 Plus, keskin boya püskürtme özelliği ile ufak 
metinlerin ve ince çizgilerin net bir şekilde elde edilmesine olanak 
sağlıyor. 

MIMAKI UJF-7151 plus endüstriyel küçük format UV LED flatbed 
baskı makinesi, hassas boya damlası yerleştirme özelliği ile yük-

sek seviye verimlilik ve üstün görüntü kalitesi sunuyor. Sınıfının 
en iyisi olan bu makine, geliştirilmiş baskı tablası sayesinde on-
demand endüstriyel küçük format baskılarda daha güçlü ve gü-
venilir baskılar sunar. Makine ayrıca çift katmanlı baskı ve beyaz 
zemin üzerine renkli baskı seçeneklerine sahip.

Makine, promosyon ürünleri, kişiselleştirilmiş hediyelik eşyalar, 
ısmarlama ürünler, kontrol panelleri, kalemler, ambalaj malzeme-
leri, küçük-orta format yönlendirmeler, elektronik cihaz kılıfları 
ve kapakları gibi çok çeşitli sert ve esnek uygulamaya imkan 
sunuyor. 
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Mimaki UJF-7151 plus ile 
En Küçük Detaylarda Bile 

Keskin Baskı Kalitesi
Küçük format endüstriyel UV LED sınıfının en iyisi olan 
Mimaki UJF-7151 plus, yüksek kaliteli baskıyı yüksek 

performans özellikleri ile bir araya getiriyor.
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Makinenin diğer bir özelliği, Mimaki’nin %500 oranında esne-
yebilen süper esnek LUS350 boyaları ile ısıyla şekillendirilen 
(thermoforming) uygulamalara uygun olması. Mimaki LUS-350, 
çok çeşitli, özellikle de otomotiv parçaları gibi istisnai sertlik ve 
dayanıklılık gerektiren ısıyla şekillendirme uygulamalara yönelik 
esneyebilen özel bir boya. Daha önceleri, objelerin oluşturulması 
ve görsellerin manuel olarak ya da serigrafi şeklinde uygulanma-
sı gerekiyordu, bu da çok fazla zaman alan ve pahalı bir süreçti. 
Mimaki UJf-7151 plus modeli, araç parçaları, modeller, kalıp 
levhalar, bilgi tabelaları vb. için çok güzel bir uygulama imkanı 
sunuyor.

MIMAKI UJF-7151 plus modelinin diğer 
özellikleri ise şu şekilde:

• 710 x 510 mm büyük baskı alanı ve 153mm kalınlığa kadar 
malzemelere doğrudan baskı

• 4’ü düz 2’si çapraz dizilimli olmak üzere 6 adet baskı kafası ile 
daha yüksek baskı hızı

• Yüksek hassasiyete sahip baskılar için geliştirilen güçlü me-
kanik yapı

• Üstün baskı kalite kontrol teknolojisi

• Pass izlerini önleyen anti-banding özelliği

• Görüntü verilerini işlemek için desenleri tekrarlayarak görüntüyü 
oluşturan MIMAKI Fine Diffusion (MFD) sistemi, desenlerin tekrarı 
ile oluşacak görüntü sorunlarını azaltarak baskı kalitesini artırır.

• Kafa içerisindeki boya sirkülasyon mekanizması sayesinde 
kesintisiz baskılar elde edilir

• Tıkalı nozüller otomatik tespit edilir ve temizlenerek kurtarılır; 
böylece boya sarfiyatı en aza indirilir. Nozül Kurtarma Sistemi, 
nozüllerdeki tıkanıklık durumunda bakım ve servis için zaman 
ve imkanının olmadığı durumlarda, baskı verimliliği ve kaliteden 
ödün vermeden sağlam nozüller ile tıkalı olanları destekler.

• Beyaz, Lak ve Astar (Primer) boya seçenekleri mevcuttur. 
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