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Held in Düsseldorf, Drupa 2016 brought together all
of the components of printing segment. Introducing the
printing machines of the advertisement and industrial
groups, Mimaki shared the solutions that are presented
at the fair for the first time and the first examples of the
3D color printing machines, which are still under an
ongoing development process. Drupa, which is
organized once in every four years and always attracts
visitors from the various segments of the printing sector
all around the world, gathered the exciting developments
of the sector under one single roof, this year, as well. At
the fair, Mimaki, making new expansions such as cross-
media, 3D printing and package printings, drew attention
with its solutions, to provide new business opportunities
in the printing sector. Hosting its large group of visitors
for 11 days with a stand of almost 300 meter squares,
the company also introduced the most creative and

Düsseldorf’ta düzenlenen Drupa 2016, baskı
segmentinin tüm bi leşenler ini bir araya get i rdi.
Fuarda reklam ve endüstr iyel grubu baskı
makinelerini ziyaretçiyle buluşturan MimakiI, i lk defa
fuarda lanse edilen çözümleri ve halen geliştiri lmekte
olan 3D renkli baskı makinesinin ilk numunelerini
sektörle paylaştı. 
Dört yılda bir düzenlenen ve her zaman dünyanın
dör t bir yanındaki baskı sektörünün farkl ı
segmentlerinden ziyaretçi çeken Drupa, bu sene de
sektördeki heyecan verici gelişmeleri tek çatı altında
topladı. 
Çapraz medya, 3D baskı ve ambalaj baskısı gibi yeni
açılımlar yapan fuarda, Mimaki de baskı sektöründe
yeni iş olanaklar ı  sağlayacak çözümler iy le i lg i
topladı. Yaklaşık 300 metrekarelik stantta, 11 gün
boyunca geniş ziyaretçi kit lesini ağırlayan firma,

Mimaki Showed Its Ready For Future
Technologies At Drupa 2016

Mimaki Drupa 2016’da Geleceğin Teknolojilerine
Hazır Olduğunu Gösterdi

Pimms Group, Drupa 2016 Fuarı’nda geniş yelpazedeki baskı makinelerinin tanıtımını yapan
Mimaki standında yer aldı.

Pimms Group took place at the stand of Mimaki, which introduced the wide range of its
printing machines, at Drupa 2016 Fair.



NEWS    GÜNDEM

www.tekstilteknoloji.com.tr  August - Ağustos / September - Eylül 47

extraordinary performed Mimaki solutions, with the
leaflet, named Design Book.
Being Mimaki’s Turkey Distributor, Pimms Group also
introduced the newest Mimaki solutions to its guests by

hosting its visitors from Turkey for 11 days. As the UV
flatbed machines, developed with Mimaki’s superior
technology, were highly given attention by the guest from
Turkey, the business opportunities that the UV printing
machines provide at a wide range from A3 to wide 3.20
size appealed to the visitors from Turkey.

From UJV55-320 to EDP, the Reward of Best Wide
Format Roll-to-Roll Printing Machines up to 320 cm
UJV55-30 Wide Format Roll-to-Roll UV printing machine,
presented in this year for the first time at Fespa, was
leading the solutions that Mimaki exhibited at the fair.
Having the maximum 110m2 printing speed per hour and
1200dpi printing resolution, UJV55-320, a wide format
roll feed printing machine at an affordable price, is also
rewarded with one of the most prestigious awards of
Europe: “Best Wide Format Roll-to-Roll Printing
Machines up to 320 cm” by EDP.  
One of the biggest features of the machine is that it is not
necessary to wait until a printed product gets dried for
sign and advertisement printings as it prints with UV
curing dyes during the process, in which UV LED lamps
with low energy consumption are used, and thus this
feature allows the products to be ready at once. Owing
to this feature, there is a significant saving on time in the
production process.

Create value added products with UJF-7151 plus
UJF-7151 plus was one of the solutions of Mimaki,

ayr ıca Design Book adl ı  k i tapçığı i le Mimaki I
çözümleri i le hayata geçiri len en yaratıcı ve sıradışı
uygulamaları sektöre tanıtmış oldu.
Mimaki Türkiye Distribütörü Pimms Group da 11 gün

boyunca Türkiye’den misafirlerini stantta ağırlayarak,
misaf ir ler ine en yeni Mimaki çözümlerini tanıtt ı .
Mimaki ’nin üstün teknoloj is iy le gel işt i r i lmiş UV
flatbed makinelerine Türkiye’den misafirlerin ilgisi
büyük olurken, A3 ebattan geniş 3.20m ebadına
kadar geniş yelpazede UV baskı makineler inin
sağladığı yeni iş olanakları Türkiye’den ziyaretçilerin
ilgisini cezbetti. 

UJV55-320’ye EDP’den En İyi 3.20 Ebatlarında
Geniş Format Rulodan Ruloya Baskı Makinesi
Ödülü
Mimaki’nin fuarda sergilediği çözümlerin başında, bu
yıl i lk defa Fespa’da lanse edilen UJV55-320 Geniş
Format Rulodan Ruloya UV baskı makinesi geliyor.
Saatte maksimum 110m2 baskı hızına ve 1200dpi
baskı çözünürlüğüne sahip uygun f iyat l ı  rulo
beslemeli geniş format baskı makinesi olan UJV55-
320; aynı zamanda Avrupa’nın en prest i j l i
ödüllerinden EDP’den de “En İyi 3.20m Ebatlarında
Geniş Format Rulodan Ruloya Baskı Makinesi”
ödülünü aldı. 
Makinenin en büyük özelliklerinden biri, düşük enerji
tüketen UV LED lambaların kullanıldığı UV kürlemeli
boyalar i le baskı yaparak, tabela ve reklam
baskı lar ında kuruma için beklemeye gerek
kalmaması ve uygulama için hemen hazır olmasını
sağlaması. Bu özellik sayesinde üretim işleyişinde
zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlanıyor. 
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exhibited at the fair. It can be said the machine, owning
one of the EDP Rewards, “Best Direct to Object Printing
Machine” again organized by Drupa, is an excellent
supplement for the machine part of the sign and
advertisement producers. 
Being a rather affordable printing machine for the
business owners, seeking for a new income source,
Mimaki UJF-7151 plus presents the most ideal solution
for the processes, with low cost and high volume, for the
digital printings, object and offset printings, thanks to its
high speed printing capacity. 
Moreover, the machine, exhibited while it was operating
together with the developed Robot system, aroused

interest with the easiness provided by the robot
system for the printings on CD and its being able to
work without an operator. CFL-605RT compact
flatbed cutting plotter, UJV500-160 wide format UV
LED printing machine, JFX200-2513 and JFX500-
2131 Flatbed UV LED printing machines group were
also introduced. 
While UJV500-160 attracted with its ability to print on
transparent sticker products with white dye, the gloss
or matte lacquer opportunities of JFX200-2513 and
UJF-7151 plus were also watched with interest.
Providing the best printing operations in the tailor-
made solutions especially in the production of
model/mock-up, and designing boxes, UJV and UJF
series attracted notice as well as CFL-605RT, which
is providing the best finishing in the box designs.

UJF-7151 plus ile katma değerli ürünler yaratın
Fuarda sergilenen Mimaki çözümlerinden bir diğeri de
UJF-7151 plus modeliydi. 
Yine Drupa kapsamında düzenlenen EDP Ödüllerinden “En
İyi Direkt Objeye Baskı Makinesi” ödülünün sahibi olan
makine, tabela ve reklam üreticilerinin makine parkuru için
mükemmel bir tamamlayıcı diyebiliriz. 
Yeni gelir kaynakları arayan işletmeler için oldukça uygun
fiyatlı bir üretim baskı makinesi olan Mimaki UJF-7151 plus
düşük maliyetli ve yüksek hacimli üretimler için hızlı baskı
kapasitesi sayesinde dijital baskılar, obje ve tabaka baskılar
için en ideal çözümü sunuyor.
Ayrıca geliştirilen Robot sistemi ile birlikte çalışır halde

sergilenen makine, robot sisteminin CD üzerine baskıda
sağladığı kolaylık ve operatöre ihtiyaç duymadan çalışma
becerisi ile dikkat topladı.
Fuarda ayrıca, CFL-605RT kompakt flatbed kesim
plotterı; UJV500-160 geniş format UV LED baskı
makinesi; JFX200-2513 ve JFX500-2131 flatbed UV
LED baskı makinesi grubu da tanıtıldı. 
UJV500-160 modeli şeffaf sticker ürünlere beyaz
boya i le baskı yapabilme becerisi i le i lgi odağı
olurken; JFX200-2513 ve UJF-7151 plus
modellerinde parlak veya mat lak imkanı da ilgiyle
takip edildi. 
Maket / mokap üretiminde, özellikle kutu tasarımında
kişiselleştirilmiş çözümlerde en iyi baskıyı yapan UJV
ve UJF serileri ile kutu tasarımında en iyi sonlandırma
işlemini yapan CFL-605RT modelleri de dikkat çekti.
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The first specimen of Mimaki 3D color printing
machine were at Drupa 2016
The first specimen of the 3D color printing machine, on
which Mimaki has been working since 2011, was
introduced with the printing industry, for the first time
at Drupa 2016. The machine is expected to produce
more than 10 million different colors. Preparing to enter
into the 3D printing segment in order to reinforce its
current product portfolio, Mimaki has not made an
official announcement about the release, yet. The 3D
printing machine, which is still under development, is
impatiently expected to be introduced to the market.

Mimaki is getting ready for the future
Hosting their visitors from Turkey at Drupa 2016, the CEO
of Pimms Group, Selçuk Aygüler said that they hosted a
high number of visitors at their stands for 11 days and the
fair attracted more visitors than they expected. Aygüler
expressed his opinions about the fair by saying “While
digitalization is rapidly increasing in the printing sector, the
UV segment is providing more opportunity for
competition, in terms of high quality. The UV technology,
which is printing at the level of 4pl, is providing a chance
to compete for the investor, now. It is proving that Mimaki
is the leader in this sector by foregrounding our company
in the printing sector, once more. The future is changing
fast and we are getting ready for it by closely following up
this change”.

Mimaki 3D renkli baskı makinesinin i lk
numuneleri Drupa 2016’daydı
Mimaki’nin 2011 yılından bu yana üzerinde çalıştığı 3D renkli
baskı makinesinin örnekleri de ilk defa drupa 2016’da baskı
sektörüyle buluştu. Makinenin 10 milyonun üzerinde farklı
renk üretmesi bekleniyor. Mevcut ürün portföyünü daha da
güçlendirmek adına 3D baskı segmentine girmeye
hazırlanan Mimaki, lansmana dair henüz resmi bir açıklama
yapmadı. Halen geliştirilmekte olan 3D baskı makinesinin
piyasaya tanıtılması sabırsızlıkla bekleniyor.

Mimaki geleceğe hazırlanıyor
Drupa 2016’da Türkiye’den misafirlerini ağırlayan
Pimms Group Genel Müdürü Selçuk Aygüler, 11 gün
boyunca yoğun bir ziyaretçi kitlesini stantlarında
ağırladıklarını ve fuarın beklentilerin çok üzerinde ziyaretçi
çektiğini dile getirdi.  Aygüler, fuar izlenimlerini şu şekilde
aktardı: “Baskı sektöründe dijitalleşme hızla yükselişe
geçerken, UV segmenti yüksek kalite konusunda daha
fazla rekabet imkanı sunuyor. 4pl değerinde yüksek
kaliteli baskı yapan UV teknolojisi artık yatırımcıya rekabet
şansı yaratıyor. Bu da Mimaki’yi bir kez daha baskı
sektöründe öne çıkararak, markamızın sektörde lider
olduğunu kanıtlamış oldu. Gelecek hızla değişiyor; biz de
bu değişimi yakından takip edip geleceğe
hazırlanıyoruz.”


