
Mimaki’nin UV-LED inkjet teknolojisi konusunda 
ki uzmanlığına dayanan tamamen yeni üretim 
UJV55-320, uygun fiyat ve yüksek kalite arayan-
lar için ideal bir çözüm. Piyasada yüksek kalitede 
baskı yapan ancak yüksek satış rakamlarına sa-
hip ultra geniş rulo beslemeli makineler ile yay-
gın olarak kullanılan, düşük maliyetli ancak baskı 
becerileri oldukça kısıtlı geniş format baskı maki-
neleri arasındaki boşluğu dolduruyor. UJV55-320, 
bu iki segment arasında durarak, çok çeşitli uy-
gulamaları yapabilen ve üstün baskı becerileri 
ile donatılmış bir çözümü uygun yatırım ve işlet-
me maliyetleri ile sunuyor. Böylelikle Mimaki, sek-
törde yeni bir fiyat standardı oluşturuyor. 

UJV55-320 NELER SUNUYOR?
3.20m ebatlarındaki geniş format rulo beslemeli 
UJV55-320, UV LED kürlemeli boyalar kullanıyor 
ve bu ebatlardaki muadillerine kıyasla daha 
uygun fiyatlar sunuyor. Bu da daha önce daha 
yüksek fiyatlarda hizmet almış satın almacıların 

UJV55-320 which is a completely new production 
based on its expertness in the subject of UV-LED 
inkjet technology of Mimaki is an ideal solution for 
the ones who seek for affordable price and high 
quality. It fills the gap between ultra-wide roll feed 
printers in the market which make high quality 
print but have high sales figures and wide format 
printers which are widely used and low cost but of 
which print skills are very limited. UJV55-320 offers a 
solution which carries out various applications and 
which is equipped with superior printing skills with 
affordable investment and operating costs by 
standing between these two segments. Therefore, 
Mimaki creates a price standard in the sector. 

WHAT DOES UJV55-320 OFFER?
UJV55-320 wide format roll feed at the dimensions 
of 3.20 uses UV LED curable inks and offers more 
affordable prices compared to its equivalents at 
these dimensions. This draws the attraction of bu-
yers who have previously purchased services over 

Mimaki’den yıldız bir ürün: 
Mimaki UJV55-320
A star product from Mimaki: 
Mimaki UJV55-320

Mimaki UJV55-320 geniş format rulo beslemeli baskı makinesi, UV LED kürlemeli 
boyaları, 3,20m ebatlarındaki muadillerine kıyasla uygun fiyatları ve yüksek 
baskı kalitesi ile geniş format dünyasına yeni bir boyut katıyor.

Mimaki UJV55-320 wide format roll feed printer, UV LED curable inks adds a 
new dimension to wide format world with its affordable prices and high printing 
quality compared its equivalents at the dimensions of 3,20 m.
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ilgisini çekiyor. Makine, tekstil, banner ve diğer 
display malzemeler de dahil geniş yelpazedeki 
malzeme üzerine anında kuruyan 4 renk baskı 
elde edebiliyor.  Makine, ister 4 renk ister yedi 
renkte (CMYK renklerine ilave Açık Siyah, Açık 
Magenta ve Beyaz) baskı yapabiliyor. 

BEYAZ BOYA İLE KATMA DEĞERLİ BASKILAR ÜRETİN 
Arka aydınlatmalı baskı, farklı ışık geçirgenliği se-
bebiyle gündüz ya da gece farklı görünür. UJV55-
320 ise, diğer konvansiyonel baskı makinelerine 
kıyasla, beyaz boya ile üç katmanlı baskı (Renk-
Beyaz-Renk) yapabilme becerisi sayesinde gün-
düz ya da gece farketmeksizin arka aydınlatmalı 
(backlit) uygulamalarda aynı görüntünün elde 
edilmesini sağlıyor. Özellikle şeffaf materyaller 
üzerinde beyaz boya ile baskı yapıldığında, renkli 
katmanın daha canlı görünmesini sağlıyor. Boya 
bir litrelik şişeler halinde geliyor ve baskı sırasında 
üç litrelik tankları yeniden doldurmak için kulla-
nılabiliyor. UJV55-320 ile reklam sektöründe POS, 
teşhir ürünleri, arkadan veya önden aydınlatmalı 
uygulamalar hedeflendi. Oldukça rekabetçi fiya-
tı sayesinde, reklam üreticileri artık dışa yaptırdığı 
uygulamaları kendi bünyesinde üretebilecekler. 
Mimaki’nin kendi RIP yazılım çözümü RasterLink, 
standart olarak makine ile birlikte yükleniyor. Op-
tik dedektörler sayesinde arızalı nozzle’lar tespit 
edilebiliyor ve makine baskı sırasında otomatik 
olarak çalışır durumdaki nozzle’ları devreye so-
kuyor. Böylece kafalar temizlenene kadar bekle-
meye ve baskıyı durdurmaya gerek kalmıyor. 

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ÖZELLİK: PROVA IŞIĞI
Makinenin alışılmışın dışında olan bir özelliği ise 
“prova ışığı”. Malzeme arkasındaki tamamen ay-
dınlatılmış panel sayesinde baskı operatörü ar-
kadan aydınlatmalı uygulamalarda kullanılacak 
görseli, henüz malzeme makinedeyken sanki ku-
rulum yapılmış gibi önden inceleme şansına sahip 
oluyor. Bu da baskı kalitesinin ve yoğunluğunun 
doğrulanmasına ve baskının kontrol edilmesine 
yardımcı oluyor. Dolayısıyla hem zamandan hem 
de malzemeden tasarruf ediliyor. Mimaki, 100kg 
ağırlığındaki malzemeleri alabilen UJV55-320 ile 
medya besleme ve sarma ünitesini de güçlen-
dirdi. Makine, iki ayrı rulonun eş zamanlı olarak 
basılabilmesini sağlıyor. Geleneksel UV baskı ma-
kinelerine kıyasla, UJV55-320 daha düşük işletme 
maliyetleri sunuyor ve LED kullanımı nedeniyle ol-
dukça çevre dostu. Makine, banner materyaller 
üzerinde draft modunda ve CMYK renkler ile sa-
atte maksimum 110m2/sa baskı hızı sunuyor. 

higher prices. The machine may acquire instant 
drying 4 color print on a wide range of materials 
including the textile, banner and other display 
materials. The machine may make print out either 
in 4 colors or in 7 colors (Light Black, Light Magenta 
and White as an addition to CMYK colors).

PRODUCE VALUE ADDED PRINTS WITH WHITE INK
The backlighted print may seem different in dayti-
me or nighttime due to different light transmittan-
ce. UJV55-320 allows for obtaining same image in 
backlighted (backlit) application either in dayti-
me or nighttime thanks to its ability of making th-
ree-layered print (Color-White-Color) with white 
ink compared other conventional printers. When 
print is made especially on the transparent ma-
terials with white ink, it enables the colored layer 
to appear more vivid. The ink is delivered in one 
liter bottles and may be used for refilling the tanks 
of three liters during printing. With UJV55-320, POS, 
display products, backlighted or frontlighted app-
lications in the advertisement sector have been 
targeted. Thanks it very competitive price, the 
advertisement producers may produce the app-
lications that they are outsourcing. RIP software 
solution of Mimaki, RasterLink, has been loaded 
with the machine as standard. Thanks to optical 
detectors, the faulty nozzles may be determined 
and the machine may automatically step in the 
nozzles which are at an operating state during the 
print. Therefore, there is no need to stop the prin-
ting and wait until the heads are cleaned.

AN UNUSUAL FEATURE: PROOFING LIGHT
One unusual feature of machine is the ‘’proof 
light’’. Thanks to the panel completely illumina-
ted at the back of material, the printing opera-
tor has the opportunity of examining the image 
to be used in the backlighted applications, from 
front as if installation has been made while the 
material is still at the machine. This helps to verify 
the printing quality and density and control the 
printing. Therefore, both time and material are 
saved. Mimaki has also reinforced the media 
feeding and coiling unit with UJV55-320 which 
is able to taken material at the weight of 100 
kg. The machine allows for printing two different 
rolls simultaneously. Compared to traditional 
printers, UJV55-320 offers lower operating costs 
and it is very environmental friendly due to use 
of LED. The machine offers maximum 110 m2/h 
printing rate per hour in the draft mode and with 
CMYK colors on the banner materials.
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