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PREDSTAVITEV

Mimaki

Tiskalniki za podjetja ali industrijo
..Mimaki,

vodilni proizvajalec tiskalnikov velikega formata in rezalnikov za grafično in tekstilno industrijo ali uporabo v podjetju,

prejemnik številnih prestižnih nagrad tako za inovativnost kot kvaliteto, nudi široko paleto različnih tiskalnikov in rezalnikov..

Tiskalnike iz prodajnega programa Mimaki
lahko razvrstimo glede na področje uporabe
(uporaba v podjetjih, reklamni industriji, tekstilni industriji) in tip barvil, ki ga uporabljajo
(barvila na osnovi topil, barvila na vodni osnovi, tekstilna barvila, UV barvila).

Tiskalniki na osnovi topil 			
- solventni tiskalniki
Solventni tiskalniki danes še vedno zasedajo
največji delež med tiskalniki za digitalni tisk. Primerni so za uporabo v podjetjih, grafični in tekstilni industriji za tiskanje plakatov, transparentov,
nalepk, medijev za svetlobne zaslone ...
Model JV33 je naslednik legendarnega in
večkrat nagrajenega tiskalnika JV3, ki z nadaljevanjem visoke kvalitete in zanesljivosti uspešno
že nekaj let dokazuje in opravičuje sloves svojega
predhodnika. Izbiramo lahko med barvili solvent,
ecosolvent, dye, pigment in sublimacija širine
tiskalnikov pa so 130 cm, 160 cm in 260 cm.
JV33

Model CJV30 je tehnološko identičen modelu JV33, le da so mu Mimakijevi inženirji
vgradili še zmogljiv rezalnik in s tem omogočili
še širše področje uporabe. Izbiramo lahko
med barvil solvent, ecosolvent, dye, pigment
ter sublimacija, širine tiskalnikov pa so 60 cm,
100 cm, 130 cm in 160 cm.
CJV30

Model JV5 je skupek izpopolnjene tehnologije
in tiskalnih glav iz JV33, ki omogoča visoke
hitrosti tiska. Primeren je za visoko produkcijo v
grafični in tekstilni industriji. Izbor barvil: solvent, dye, pigment, sublimacija. Širine tiskalnikov v ponudbi: 160 cm in 320 cm.
www.racunalniske-novice.com

JV5

Tiskalniki na osnovi UV barvil
Tiskalniki na osnovi UV barvil so na tržišču že nekaj
let in nezadržno večajo svoj tržni delež, predvsem
na podlagi inovativne UV LED tehnologije, ki je
drastično znižala ceno v primerjavi s klasičnimi UV
tiskalniki. Tiskalniki so primerni za uporabo v podjetjih in grafični industriji za potisk promocijskih artiklov, unikatnih izdelkov, darilnega programa,
keramike, kamna, električnih tiskanih vezij,
vžigalnikov, svinčnikov, medalj, identifikacijskih
kartic, mobitelov, USB ključev ... praktično na vse
vrste materialov z izjemo tekstila.
Model UJF-3042
je trenutno najmanjši tiskalnik
na tržišču za
direktni tisk na
skoraj vse vrste
UJF-3042
materialov do
debeline 5 cm z inovativno UV LED tehnologijo. Izbor barvil: UV LED barvilo. Širina tiska: A3
fomat, debeline materiala za tisk do 5 cm.
Model UJV-160
je tiskalnik, ki
omogoča tako
tisk na materiale
v roli kot tudi
direktni tisk na
večje
ravne
površine s prilo- UJV-160
ženimi pomičnimi mizami. Zaradi inovativne UV
LED tehnologije je možno tiskati tudi na toplotno
občutljive materiale kot je PVC folija, na katere s
klasičnimi UV tiskalniki ni mogoče. Izbor barvil:
UV LED mehko ali UV LED trdo barvilo; širina tiska:
160 cm; debeline materiala za tisk do 1,5 cm.
Model JFX-1631 je tiskalnik za direktni tisk na
večje ravne površine, debeline materiala za tisk
do 5 cm. Zaradi inovativne UV LED tehnologije
JFX-1631

je možno tiskati tudi na toplotno občutljive materiale, na katere s klasičnimi UV tiskalniki ni
mogoče. Izbor barvil: UV LED mehko ali UV LED
trdo barvilo. Velikost tiska: 160 x 310 cm.
Model UJF-706 je
klasični UV tiskalnik za direktni tisk
na skoraj vse vrste
materialov do debeline 15 cm, ra- UJF-706
zen tekstila in temperaturno občutljivih materialov. Izbor barvil:
UV mehko ali UV trdo barvilo, širina tiska: 70 x 60
cm, debeline materiala za tisk do 15 cm.

Tiskalniki na osnovi tekstilnih barvil
Tekstilni tiskalniki so primerni za direktno tiskanje na bombaž, svilo, poliester ali papir za kasnejši
prenos tiska na tekstil.
Model TX400 je nova generacija hitrih tiskalnikov
z največjo hitrostjo tiska do 56,4 m2/h, tudi na tekstil z mešanico elastana, kar drugim tiskalnikom
sicer predstavlja problem. Izbor barvil: reaktivna
tekstilna barvila, kislinska tekstilna barvila in sublimacija. Največja širina tiska do 185 cm.
TX400

Vsem tiskalnikom in rezalnikom iz prodajnega
programa proizvajalca Mimaki je priložena ustrezna programska oprema. Večino tiskalnikov si lahko ogledate in preizkusite na sedežu podjetja
CDS, kjer boste dobili podrobnejše informacije in
kjer vam bodo z veseljem svetovali pri izbiri najbolj primernega tiskalnika za vaše potrebe. (P.R.)

Ekskluzivni zastopnik v Sloveniji
CDS d.o.o.

Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana
Tel.: 01 580 96 50, e-pošta: info@cds.si
spletni naslov: www.cds.si
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