
MIMAKI Türkiye Distribütörü PİMMS, 10-13 Eylül 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde bu yıl 17’incisi düzenlenecek olan Sign 
İstanbul Fuarı’nda en yeni baskı çözümlerini 
tanıtacak. Mevcut ürün portföyünü ziyaretçi-
lerin beğenisine sunacak olan PİMMS, portfö-
yüne en son eklenen yeni MIMAKISIJ-320UV-
rolltoroll UV baskı makinesini de ilk kez Sign 
İstanbul Fuarı’nda Türkiye endüstriyel baskı 
sektörü ile buluşturacak. Piyasada emsali bu-
lunmayan ve ekonomik fiyatlarla satışa sunu-
lan roll to roll baskı makinesi fuarın en dikkat 
çeken ürünlerinden biri olacak. Bu yıl PİMMS 
standına uğrayacak ziyaretçiler, ayrıca MI-
MAKI teknolojisi ile üretilen özel boya ve yazı-
lımları da görme şansı yakalayacaklar. PİMMS 
kullanıcıları, uluslararası akreditasyon kuruluş-

PİMMS, distributor for Turkey of MIMAKI, shall 
promote its new printing solutions at this year’s 
17th Sign Istanbul Exhibition due to take place 
at Tüyap Exhibition and Congress Center be-
tween the dates 10-13 of September.  PIMMS  
shall present its available product portfolio for 
the appreciation of the visitors,    and the new  
MIMAKISIJ-320UVrolltoroll UV  printing machine 
lately  added to its portfolio  shall be show-
cased for the first time at Sign Istanbul Exhibi-
tion and bring together the industrial printing 
sector of Turkey for the first time.  The roll-to-roll 
printing machine shall be one of the products 
that shall attract the most attention at the ex-
hibition it is one of a kind and on sale at afford-
able prices in the market.  Visitors stopping by 
the PIMMS stand this year will also have the 

PİMMS, Sign İstanbul Fuarı’nda
göz dolduracak

PİMMS, shall attract attention
at Sign İstanbul Exhibition
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larının verdiği ve kanserojen madde içerme-
mesi ile insan sağlığına zararsız ve daha çevre 
dostu lisansları da ziyaretçilerle paylaşacak. 

MIMAKI CJV300 160 BASKI MAKİNESİNDE 
İDDİALI SATIŞ KAMPANYASI
Sign İstanbul Fuarı’na sürpriz bir stant teması 
ile katılacak olan PİMMS, bu yılın fuar ziyaret-
çilerine bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Fuar 
boyunca devam edecek bir satış kampanyası 
ile son kullanıcıların mevcut dijital baskı tekno-
lojilerini en yeni MIMAKI çözümüyle yenileme-
sini kolaylaştırmayı amaçlayan PİMMS, MIMA-
KICJV300 160 baskı makinesi için bir değişim 
kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 
hangi marka olursa olsun, sahip oldukları geniş 
format baskı makinesini PİMMS’e getiren kulla-
nıcılar, CJV300 160 modeline 5000 Euro değe-
rinde indirimle sahip olabilecekler.

MIMAKI BASKI MAKİNELERİ
PİMMS, Sign İstanbul Fuarı’nda tüm MIMAKI 
UV ürün yelpazesinin yanı sıra, solvent, SUV, 
lateks ve süblimasyon baskı makinelerini gru-
bunu da sergileyecek.

opportunity to see the special dye and soft-
ware manufactured with MIMAKI technology.  
PİMMS users shall also share with the visitors the 
non-hazardous to human health and environ-
mentally friendly licenses that do not contain 
carcinogen substances given by international 
accreditation agencies.  

VIGOROUS SALES CAMPAIGN OF MIMAKI 
CJV300 160 PRINTING MACHINE  
PIMMS who shall participate to the Sign Istanbul 
Exhibition with a surprise stand theme, is prepar-
ing to make a surprise to this year’s exhibition 
visitors.  PİMMS is targeting at easing the renew-
al of the available digital print technologies of 
the end users with the aid of the innovative MI-
MAKI solution via a sales campaign to be held 
during the exhibition.  PIMMS has introduced 
the exchange campaign for the MIMAKIC-
JV300 160 printing machine.  In scope of the 
said campaign, no matter which brand it may 
be, those owners that bring their wide format 
printing machines to PIMMS shall in exchange 
be able to obtain the CJV300 160 model at a 
discount to the value of 5000 Euros. 

MIMAKI Türkiye Distribütörü PİMMS, 10-13 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 17’incisi düzenlenecek olan Sign İstanbul 
Fuarı’nda en yeni baskı çözümlerini tanıtacak. Fuara sürpriz bir stant teması ile 
katılacak olan PİMMS, fuar ziyaretçilerine ayrıca iddialı bir satış kampanyası 
gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

PİMMS, distributor for Turkey of MIMAKI, shall promote its new printing solutions 
at this year’s 17th Sign Istanbul Exhibition due to take place at Tüyap Exhibition 
and Congress Center between the dates 10-13 of September.  PIMMS shall 
participate to the exhibition with a surprise stand theme; furthermore it is 
preparing a vigorous sales campaign for the visitors coming to the exhibition.
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SÜBLİMASYON BASKI MAKİNESİ 
MIMAKI yeni TS300P süblimasyon baskı ma-
kinesi Sign İstanbul Fuarı’nda ilk kez son kul-
lanıcıların beğenisine sunulacak. TS300P 
süblimasyon baskı makinesi; toplam 3200 püs-
kürtme başlığı ve 3’e kadar farklı damla boyu-
tu ile dört baskı kafasıyla, yüksek kafalı boşluk 
baskı olsa dahi mürekkep türü ve baskı modu 
ile otomatik olarak belirleme fırsatı sağlıyor. 
Kırışmayı azaltan güçlü vakumlu besleme 
plakaları ile düşük işletme maliyetleri için çok 
hafif transfer kağıdı üzerine yazdırma beceri-
sine sahip makine, ayrıca 115 m2/s maksimum 
baskı hızında 4 renkli baskıda (6 renk baskı ile 
62 m2/s) yüksek verimlilik sunuyor.

MIMAKI UV MAKİNE AİLESİ
Fuarda, PİMMS standının odak noktasını oluştu-
racak çözümlerden biri MIMAKI UV Makine Ai-
lesi olacak. Saatte 110m2’ye kadar baskı hızına 
sahip SIJ-320UV LED roll to roll geniş format bas-
kı makinesi, ilk kez Sign İstanbul Fuarı’nda sergi-
lenecek. Makine, yeni geliştirilen LUS 120 boya 
ile piyasaya tanıtılacak. MAPS, MFD1, NCU ve 
NRS özellikleri ile dikkat çeken SIJ-320UV LED 
baskı makinesi ayrıca, 100kg medya takıla-
bilmesi ve aynı anda 152cm’ye kadar iki rulo 
malzemeye baskı yapabilmesi ile fuarda ziya-
retçilerin ilgi odağı olacak. Üstün performans 
özelliklerinin yanı sıra, oldukça ekonomik fi-
yatlarda satışa sunulacak makine, şimdiden 
piyasanın en çok talep gören çözümlerinden 
biri olmaya aday. Endüstriyel baskı makinele-
ri grubu içerisinde tanıtılacak diğer çözümler 
arasında, opsiyonel olarak KEBAP 360 derece 
baskı aparatı ile sunulan ve sınırsız üretim be-
cerisine sahip UJF 3042 ve 6042 masa üstü bas-
kı makineleri yer alıyor. 150mm kalınlığa kadar 
tüm malzemeler üzerine baskı yapabilen UJF 
3042, aynı zamanda farklı üretim modlarında 
720 x 600 dpi, 1,440 x 1200 dpi baskı çözünür-
lüğüne sahip. Maksimum 610 x 420 mm ebat-
larında baskı yapan UJF 6042 modeli ise yük-
sek çözünürlüklü baskı modunda 1800 x 1800 
dpi’a varan çözünürlükle üreticilerin yüksek 
kalitede baskı yapmalarına yardımcı oluyor. 

MIMAKI PRINTING MACHINES
PIMMS, aside from the complete MIMAKI UV 
product range shall at the same time showcase 
solvent, SUV, latex and sublimation machine set 
at the Sign Istanbul Exhibition.  

SUBLIMATION PRINTING MACHINE
The new MIMAKI TS300P sublimation machine 
shall presented for the first time at Sign Istan-
bul Exhibition for the appreciation of the end 
users. TS300P sublimation printing machine;  
endowed with a total of 3200 sprinkler heads 
and four printing heads up to 3 differing blob 
dimensions, offers  automatic determination 
opportunity thanks to its ink type and printing 
mode in spite of its high head space printing.  
This machine that is endowed with a powerful 
vacuum feeding plates that minimize creas-
ing together with low operation costs is capa-
ble of printing out on very light transfer papers, 
it also offers high productivity  with 4 colored 
printing at a maximum  115 m2/s printing speed  
(with 6 color printing at 62 m2/s)

MIMAKI UV MACHINE FAMILY
One of the solutions that shall be the focal 
point of the PIMMS stand at the exhibition shall 
be the MIMAKI UV Machine Family.  The SIJ-
320UV LED roll to roll wide format printing ma-
chine that is capable of printing up to a speed 
of  110m2 per hour shall be showcased for the 
first time at Sign İstanbul Exhibition.  This ma-
chine shall be introduced to the market with 
its newly developed LUS 120 dye.  SIJ-320UV 
LED printing machine stands out with its MAPS, 
MFD1, NCU and NRS features and shall attract 
the attention of the visitors to the exhibition 
due to the fact that 100 kg media can be fit-
ted onto the machine as well as its capability 
of printing two rolls of material up to 152cm.  
Apart from its superb performance features, 
this machine shall be on sale at very afford-
able prices and thereby is already a nominee 
in terms of the most sought after solutions in 
the market. Among other solutions to be pre-
sented within the industrial printing machines 
sets are the UJF 3042 and 6042 desktop print-

70 PANORAMA

TE
K

ST
İL

 &
 T

EK
N

İK
 |

 E
Y

LÜ
L 

|
 S

EP
TE

M
B

ER
 |

 2
01

5



Stantta sergilenecek diğer çözümler arasın-
da, akrilikten metale, taşa veya ahşaba ka-
dar her türlü materyal üzerine baskı yapabil-
me kapasitesine sahip MIMAKI JFX200-2513 
LED flatbed baskı makinesi; renkli baskılarda 
saatte 60m2’ye ve beyaz mürekkep baskıla-
rında saatte 45m2 hızlara ulaşan JFX500 2131 
masa tipi UV LED baskı makinesi yer alıyor. 

SOLVENT BASKI MAKİNESİ GRUBU
PİMMS standında yer alacak bir diğer çözüm 
ise solvent baskı makinesi grubu olacak. MI-
MAKI’nin üstün baskı kontrol teknolojisi ile üre-
tilen JV150 serisi, 4 ila 35 pikolitre arası değişen 
damlacık boyutu ile hem yüksek kalite iste-
yenlere hem de yüksek hızlarda baskı talep 
edenlere en iyi çözümü sunuyor. JV150 serisi 
ayrıca saatte maksimum 56.2m2 baskı hızına 
sahip olup, 1440dpi çözünürlükte baskı kali-
tesi sunuyor. Solvent baskı grubunda yer alan 
JV300 serisi; eşsiz baskı hızı ve göz alıcı kalitesi 
ile ziyaretçileri büyüleyecek. 1440dpi çözünür-
lük ile saatte maksimum 105.9m2’ye varan hız-
lara ulaşan makine, yüksek performans talep 
eden kullanıcıların tüm baskı ihtiyaçlarını kar-
şılayacak. Son olarak iç ve dış mekan baskı-
larda kullanılabilen 3.20’lik SWJ320 S4 solvent 
baskı makinesi ziyaretçilerin beğenisine sunu-
lacak. Ziyaretçiler, SWJ320’nin üstün baskı be-
cerilerini bizzat stantta görebilecekler.

SUV BASKI MAKİNESİ GRUBU
SUV baskı makinesi grubunda ise JV400 SUV 160 
baskı makinesi dikkat çekecek. Sadece MIMA-
KI’ye ait çok özel bir boya teknolojisine sahip 
çözüm, iç ve dış mekan baskılar, endüstriyel 
etiket baskıları ve araç kaplama baskılarında 
laminasyona gerek duyulmadan kullanılabilir.

LATEKS BASKI MAKİNESİ GRUBU
Lateks boya kullanan JV400 LX 160 baskı ma-
kinesi, CMYK renklerine ilave olarak beyaz, 
yeşil ve turuncu renk boyalar ile baskı yapma 
becerisi sayesinde Pantone’ye %98 oranında 
yaklaşılabiliyor, kullanıcıların çok kullanımlı uy-

ing machines endowed with limitless produc-
tion capability that are in offer with the  op-
tional KEBAP 360 degree printing apparatus. 
UJF 3042 is able to print on all materials up to 
150mm thickness, and at the same time it has 
720 x 600 dpi, 1,440 x 1200 dpi resolution print-
ing at different production modes.  UJF 6042 
model is able to print at a maximum of 610 x 
420 mm dimensions and thereby assists the 
producers to obtain high quality prints thanks 
its high resolution printing mode up to 1800 x 
1800 dpi.   Among other solutions to be show-
cased at the stand are the MIMAKI JFX200-
2513 LED flatbed printing machine endowed 
with the capacity to print on all kinds of mate-
rials such as acrylic metal, stone or wood; and 
the JFX500 2131 desktop type UV LED printing 
machine that is capable of color printing at a 
speed of 60m2 per hour and white ink printing 
at a speed of 45m2 per hour.  

SOLVENT PRINTING MACHINE SET
Another solution that shall take its place at the 
PIMMS stand is the solvent printing machine 
set.   The JV150 series that are manufactured 
with outstanding printing control technology 
of MIMAKI, offers the best solution for those 
who demand both high quality as well as high 
speed printing thanks to its variable blob di-
mension between 4 and 35 picoliters.   More-
over, JV150 series is capable of a maximum 
printing speed of 56.2m2 per hour, and there-
by offers a printing quality with a resolution of 
1440dpi.  The JV300 series, a part of the solvent 
printing set; shall enthrall the visitors with its 
unique printing speed and spectacular qual-
ity. The machine with a resolution of 1440dpi 
that is able to reach to a maximum speed of 
105.9m2 shall meet all the requirements of the 
users who demand high performance. Finally 
the 3.20 SWJ320 S4 solvent printing machine 
that can be used both in indoor and outdoor 
space printing shall be presented to the ap-
preciation of the visitors.  The visitors shall have 
the opportunity to see the outstanding printing 
capabilities of the SWJ320 model. 

SUV PRINTING MACHINE SET
JV400 SUV 160 printing machine available in 
the SUV printing set shall attract attention.  This 
solution unique to MIMAKI that is endowed with 
a very special dye technology may be utilized 
for  indoor and outdoor space printing, indus-
trial label printing and vehicle coating printing 
without the aid of lamination.   

LATEX PRINTING SET
JV400 LX 160 printing machine that uses latex 
dye, in addition to CMYK colors, is capable of 
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gulama ve çok yönlülük ihtiyaçlarına mükem-
mel bir şekilde yanıt verebiliyor.

VHF MULTI-CUT KESİCİ 
CNC Freze makineleri, CNC kontrolörleri, yazı-
lım ve araçları geliştiren Almanya menşeli VHF 
tarafından üretilen çok fonksiyonlu kesici maki-
ne, reklam ve endüstriyel alanlarda profesyonel 
ürünler üzerinde kesim işlemleri yapabiliyor.

LAMİNASYON MAKİNESİ
PİMMS standında yer alacak laminasyon ma-
kinesi ise sıcak/soğuk laminasyon yapma özel-
liği ile dikkat çekiyor. Kompakt yapısı ile geniş 
yer kaplamayan profesyonel laminasyon ma-
kinesi, uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

KESİM PLOTTER GRUBU
CG60 SRIII, CG100 SR III ve CG130 SRIII kesim 
plotter’ları, FX70, FX100, FX130 ve FX160 serisi; 
CF2 1218 masa tipi kesim makinesi fuar ziya-
retçilerine tanıtılacak.

BAS & KES GRUBU
Reklam uygulamalarından banner, sticker ve 
kanvas baskılara kadar geniş yelpazedeki uy-
gulamalara yönelik entegre bas / kes maki-
nesi olan MIMAKI CJV150 ve MIMAKI CJV300 
serisi fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Simülta-
ne baskı/kesim operasyonlarını giriş seviyesi 
baskı makinesi özellikleri ile birleştiren ve sa-
atte 56.2 m2’ye varan baskı hızı sunan CJV 
150 serisi, aynı zamanda FESPA 2015’te düzen-
lenen ve Avrupa’nın en prestijli baskı ödülle-
rinden olan EDP tarafından “En İyi Bas&Kes 
Çözümü” ödülüne layık görülmüştü.

ÖZEL MİMAKİ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN 
BOYA GRUBU
Baskı ve kesim sistemlerinin yanı sıra, PİMMS stan-
dında en çok öne çıkacak bir diğer ürün grubu 
ise MIMAKI özel teknolojisi üretilen boyalar ola-
cak. Solvent, eko-solvent, UV, SUV, lateks, su bazlı 
ve tekstil boyaları ile endüstriyel baskı ve tekstil 
baskı sektörlerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt ve-

printing with white, green and orange colored 
dyes and due to this feature is able to catch up 
with Pantone up to 98%, and in this way is able to 
meet in a perfect way the multi-functional appli-
cation and versatility requirements of the users.  

VHF MULTI-CUT CUTTER
VHF of German origin that has developed the 
CNC Shaping machines, CNC controllers, soft-
ware and tools, is manufacturing multi-functional 
cutting machines that are able to perform cutting 
process in advertisement and industrial areas.  

LAMINATION MACHINE
Regarding the lamination machine that shall 
take its place at the PIMMS stand, stands out 
for its hot/cold lamination performance feature.  
This professional compact structured lamina-
tion machine that does not occupy too much 
space is on offer at affordable prices. 

CUTTER PLOTTER SET
CG60 SRIII, CG100 SR III and CG130 SRIII cutter 
plotters, FX70, FX100, FX130 and FX160 series, 
CF2 1218 desktop type cutting machine shall be 
promoted to the visitors at the exhibition.

PRINT & CUT SET
MIMAKI CJV150 AND MIMAKI CJV300 series 
that are integral print/cut machines destined 
for a wide spectrum of practices in advertise-
ment such as banner, stickers and canvas 
printing applications shall meet with the visi-
tors at the exhibition. CJV 150 series that offer 
a printing speed of up to 56.2 m2 per hour 
combines the simultaneous printing/cutting 
operations with the entry level printing ma-
chine features has at the same time been 
deemed worthy by EDP to be awarded the 
“The Best Print&Cut Solution” prize during the 
ceremony held at FESPA 2015 which is one of 
Europe’s most prestigious prizes.  
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ren boya grubu, göz alıcı renkler ve üstün baskı 
performansları ile dikkatleri üzerine toplayacak. 
MIMAKI solvent boya grubu BS3, SS21 ve ES3 gü-
müş ve beyaz mürekkep seçenekleri sunuyor. UV 
boya grubunda ise F-200 esnek UV mürekkep-
ler, LF-140 ve LH-100 hard UV LED mürekkepleri-
nin yanı sıra, cam ve metal malzemelere baskı 
imkanı sağlayan Primer (Astar) ve Clear (Lak) 
mürekkepler yer alıyor. Fuarda su bazlı boya gru-
bu; LX101 lateks boya grubu, SUV boya grubu 
ve tekstil baskılarına yönelik SB53, SB410 uygun 
fiyatlı süblimasyon boyaları da yer alacak.

LİSANSLAR
Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının ver-
diği lisanslar, daha çevreci ve insan sağlığını 
tehdit etmeyen bir dünya için MIMAKI’nin ne 
kadar hassasiyet gösterdiğinin bir belgesidir. 
Sign İstanbul Fuarı’nda tüm lisanslarını ziya-
retçileri ile paylaşacak olan PİMMS, dünya 
çapında geçerli olan kalite belgeleri ve OE-
RO-TEX, GREENGUARD ve GOLD gibi ileri sevi-
yede insan sağlığını koruyan lisanslarla dona-
tılmış boya teknolojilerini de tanıtacak. 

YAZILIMLAR
Fuarda tüm MIMAKI baskı makineleri ile birlikte 
ücretsiz sunulan ve ayrıca ücretli olarak da sa-
tın alınabilen MIMAKI Türkçe yazılımları da yer 
alacak. Başta Raster Link 6 olmak üzere, MIMA-
KI’nin amiral gemisi olarak adlandırılabilecek 
RIP yazılımının Türkçe versiyonu tanıtılacak. Ya-
zılım grubu içerisinde ayrıca, dünyanın en ge-
lişmiş tasarım yazılımlarından biri olan ARITOS 
DESIGN yazılımı, yeni CFL 605 masa tipi A2 eba-
dındaki MIMAKI kesim makinesi ile birlikte tanıtı-
lacak. Ayrıca, MIMAKI’nin kullanıcı dostu diğer 
yazılım çözümleri de stantta yerini alacak. Bun-
lar arasında; tekstil baskı makinelerine yönelik 
kullanılan ErgoSoft firmasının ürettiği TX LINK 3 
RIP yazılımı, kesim makineleri ile beraber PİMMS 
tarafından kurulumu sağlanan FINE CUT yazılı-
mı ve farklı makinelerin farklı renk gamutlarında 
eşitleme imkanı sağlayan ve böylece farklı bas-
kı çevrelerinde aynı baskıların alınmasını sağla-
yan MIMAKI COLOR EMULATOR yer alıyor.

DYE SETS THAT ARE MANUFACTURED WITH 
SPECIAL MIMAKI TECHNOLOGY 
Aside from printing and cutting systems,  an-
other product set that shall stand out at the 
PIMMS stand are the dyes produced with spe-
cial MIMAKI technology. Thanks to solvent, 
eco-solvent, UV, SUV, latex, water-based and 
textile dyes this dye set responds to all the re-
quirements of the industrial and textile print-
ing sectors and shall attract all the attention 
with their spectacular colors and outstanding 
printing performances.   MIMAKI solvent dye 
set BS3, SS21 and ES3 offers silver and white ink 
options. As for  the UV  dye set, apart from the 
F-200 flexible UV ink, LF-140 and LH-100 hard 
UV LED ink, the Primer and Clear  inks are avail-
able that enable printing on glass and metal 
materials. The SB53, SB410 sublimation dyes 
destined for the water-based set; for the LX101 
latex dye set, SUV dye set and textile printings 
shall take their place at the exhibition.   

LICENSES
The licenses issued by the International ac-
creditation agencies are proof of the extent 
of MİMAKI’s concerns for the environment 
and for a world free of hazardous substanc-
es that threaten human health. PIMMS shall 
share all the licenses it has obtained with the 
visitors that come to Sign Istanbul Exhibition 
as well as the quality certificates that are val-
id all over the world and shall also promote 
the dye technologies such as OERO-TEX, 
GREENGUARD and GOLD that protect human 
health on an advanced level.  

SOFTWARE
MIMAKI software in Turkish shall also be avail-
able free of charge together with all the MI-
MAKI printing machines, the said software 
may also be bought for a fee  as well as.  The 
Turkish version of RIP software, primarily the 
Raster Link 6 that can be named as the flag-
ship of MIMAKI, shall also be promoted.   Fur-
thermore, one of the worlds’s most developed 
design software known as the ARITOS DESIGN 
software which is included in the software 
set shall be promoted together with the new 
A2 size desktop type CFL 605 MIMAKI cutting 
machine.  In addition, other user friendly soft-
ware solutions by MIMAKI shall be placed at 
the stand.  Among these are the TX LINK 3 RIP 
software manufactured by  ErgoSoft company 
utilized with textile printing machines, the FINE 
CUT software that is installed by PIMMS togeth-
er with the cutting machines and the MIMAKI 
COLOR EMULATOR that enable synchroniza-
tion of different gamut of colors and thereby 
enabling the obtention of  the same printing.  
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