Alkossunk együtt!
D I G I TÁ L IS SZ É L E S F O R M ÁT U M Ú N YO M TATÓ K A M I M A K I TÓ L

A digitális nyomtatás piaca évek óta
dinamikusan bővül, ma már az ipar szinte
minden szegletében találhatunk digitális
nyomtatót használó vállalkozásokat.
A japán Mimaki évtizedek óta a széles
formátumú digitális nyomtatók egyik
vezető gyártója, gépeik segítségével
könnyen bővíthető a nyomdaipari
vállalkozások szolgáltatási köre és
új piacok felé nyílnak lehetőségek.
A nyomdák világában is egyre több helyen bukkannak fel a jól bevált proofnyomtatók mellett a
különböző UV-LED-es gépek, oldószeres nyomtatók és nyomtató-vágógépek.
Egyre nagyobb igény mutatkozik a kis sorozatú és egyedi gyártások iránt, a nyomdák számára
ez új kihívásokat és lehetőségeket is jelent.

Az UJF-3042 „KEBAB” kiegészítője, hengeres
tárgyak nyomtatásához

SZOLGÁLTATÁSBŐVÍTÉS
DIGITÁLIS GÉPEKKEL
Azok a nyomdaipari vállalkozások, amelyek digitális irányba bővítették a tevékenységüket, ma
már gyorsan ki tudják szolgálni azokat a meg-
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A Mimaki standján egyebek mellett az alábbi gépek is várják önöket:

Mimaki UJV55-320
A Mimaki vadonatúj, megfizethető,
3,2 m-es, tintasugaras UVtekercsnyomtatója. Akár 110 m²/óra
sebességre is képes!

Mimaki UJF-7151plus
Legújabb generációs asztali síkágyas UV-nyomtató sík felületű
tárgyak közvetlen nyomtatására

Mimaki JV300-160
Új, sokoldalú, magas minőségű
és nagy termelékenységű
oldószeres nyomtató

Mimaki CFL-605RT
Kompakt, síkágyas vágóplotter
610 × 510 mm vágási felülettel

Mimaki JFX200-2513
A Mimaki síkágyas UV-LED
nyomtatócsaládjának újgenerációs kiadása 2,5 × 1,3 m-es
nyomtatási felülettel

Mimaki CJV300-160
A legújabb fejlesztésű, nagy
sebességű, 160 cm szélességű
nyomtató-vágógép

Bővebb információ: Barna Péter, Nyomdaker Kft.
Mobil: +36 20 414 1921, e-mail: barna@nyomdaker.hu

rendelőket is, akik mobil installációs eszközöket,
kiállítási eszközöket, rollupokat, megállító táblákat, különböző ajándéktárgyakat, matricákat
vagy molinókat keresnek.
Ezekre az eszközökre gyakran az ofszetgyártású termékekkel (prospektusok, katalógusok, szóróanyagok) egy időben jelentkezik igény, ezeket
a munkákat házon belül is meg lehet oldani, teljes körű megoldást nyújtva az ügyfélnek.
UV-NYOMTATÁS FÉMRE,
FÁR A , ÜVEGRE, MŰANYAGR A
A tárgyak, merev, sík felületek és speciális anyagok nyomtatása korábban csak korlátozott grafikai részletességgel (például szitanyomással)
vagy csak drága gépekkel, ipari méretek mellett
volt gazdaságosan megoldható. Ma már asztali
megoldások is léteznek, „házon belül” is lehetséges a sík felületű tárgyak, táblák fotóminőséget megközelítő, digitális nyomtatása – akár
egyedi darabok vagy kis sorozatok esetén is.
A merev anyagokra, sík felületű tárgyakra a síkágyas UV-nyomtatók jelentik a megoldást. Fémre, fára, üvegre, különböző kőlapokra éppúgy lehet nyomtatni, mint szinte az összes műanyagra.
Különösen akkor érdemes digitális nyomtatási
megoldásokat választani, ha a darabszámok mellé sokféleség társul, gyakran kell egyedi vagy kis
sorozatokat gyártani.

OLDÓSZERES
NYOMTATÓ-VÁGÓ MEGOLDÁSOK
A Mimaki kiváló oldószeres nyomtatókat és nyomtató-vágógépeket is gyárt. Ezek a gépek régóta
népszerűek a reklámdekorációs piacon. A mobil
reklámeszközök és nagy felületű öntapadós grafikák gyártása mellett ezekkel a gépekkel költséghatékonyan nyomtathatók az egyedi dekorációk, nyomtatható tapéták is. Az oldószeres
(solvent) integrált nyomtató-vágó gépekkel öntapadós matricákat, címkéket, fóliákat, de papírt
is nyomtathatunk. A gép a nyomtatást és a vágást
is egy folyamatban végzi el, készterméket ad.
A Mimaki nagy gondot fordít arra, hogy gépeit
a nyomdaipar szereplői számára is bemutassa.
Látogasson el a drupa 2016 kiállításra, és ismerje
meg a Mimaki megoldásait!

A festék az UV fény hatására azonnal,
a nyomtatás pillanatában megszilárdul,
a nyomat további feldolgozásra kész

DIGITÁLIS VÁGÓGÉPEK
A digitális vágógépek nagyon hatékony kiegészítők lehetnek a nyomdákban. A Mimaki gépválasztékában a kistekercses asztali vágógéptől a
120 × 200 cm-es síkágyas vágóplotterig többféle
lehetőség közül lehet választani.

Címke- és matricagyártás: a Mimaki integrált,
oldószeres nyomtató-vágógépei egy munkafolyamatban végzik el a nyomtatást és a vágást.
Akár mindegyik címke egyedi lehet
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