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PREDSTAVITEV

MIMAKI UJV-160 UV LED tiskalnik

Novi pristopi na trgu tiska
..Kratek postanek pri tiskarskem podjetju tiskarni Solo, d. o. o., Sevnica..

Z nakupom Mimaki UV LED tiskalnika UJV-160 je
tiskarna Solo, d. o. o., iz Sevnice sedaj sposobna
ugoditi skoraj vsem zahtevam in željam njihovih
kupcev, ki si želijo kvalitetnega tiskarskega izdelka.
Vsa leta podjetje Solo, d. o. o., vlaga v nakup naprednih strojev in rešitev. Preko podjetja CDS, d. o.
o., pa vlaga v celotno ponudbo Mimaki opreme
od rezalnikov do različnih tiskalnikov in CNC obdelovalnih miz. Nazadnje pa so svojo ponudbo
osvežili z nakupom novega UV LED tiskalnika Mimaki UJV-160 ter CNC rezalne mize Mimaki CF2.
Dejavnost tiska podjetja Solo, d. o. o. sega že v
leto 1998, ko je podjetje razširilo svojo ponudbo
s tiskanjem knjig, časopisov in brošur. V letu 2004
se je lastnik podjetja g. Zvonko Virant odločil za
investicijo v digitalno tiskarsko opremo z nakupom solventnega printerja Mimaki JV3 in CG-FX
rezalnika. Z nakupom omenjene opreme je bilo
podjetje sposobno prodreti tudi na področje
marketinškega oblikovanja kot npr. izdelovanje
napisov za vozila in večjih plakatov. Že v letu
2005 se je g. Zvonko Virant odločil tudi za nakup
tiskalnika Mimaki JV22-160. S pomočjo tega sublimacijskega inkjet tiskalnika je bilo podjetju
omogočeno tudi tiskanje zastav in ostalega tiska
na tekstil. V letu 2008 je podjetje kupilo Mimaki
JV33, ki je zamenjal model JV3. Lansko leto pa je
podjetje prodrlo na nova tržišča z nakupom UV
hibridnega tiskalnika Mimaki UJV-160 in nakupom CNC rezalne mize Mimaki CF2. Z investiranjem v opremo za UV tisk in CNC rezalno tehniko je uspelo podjetju Solo, d. o. o., skokovito razširiti svojo ponudbo na področju tiska na steklo,
akrilne materiale, materiale za oglaševalne table
(panoje), darilne artikle in omogočilo druge razne rešitve na področju tiska.
Za tiskanje na steklo je g. Zvonko Virant tudi nadgradil priloženi mizi, ki sta posebej prilagojeni za
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tisk na težkih in gladkih površinah kot je steklo.
Njegove izkušnje na področju tiskarske tehnologije so zelo pozitivne: ''Mimaki UJV-160 je zelo stabilna in visoko kakovostno tehnološko izpopolnjena naprava, nastavitve so enostavne, materiali
so trpežni in napredna UV LED tehnologija nam
omogoča tisk na materialih, ki so občutljivi na visoko temperaturo, kot so npr. materiali iz tanke
plastike in podobno. Druga posebnost je ta, da
naprava s svojim delovanjem ne proizvaja ozona,
ki je zdravju škodljiv. Prednost LED tehnologije je
dolga življenska doba v primerjavi s klasično UV
tehnologijo in seveda nižja cena.''
Filozofija g. Viranta je biti najboljši in najhitrejši:
''Smo družinsko podjetje, ki stremi k zagotavljanju najboljših rešitev in izdelkov za naše stranke.
Zadovoljna stranka, kot smo mi, lahko z uporabo najkvalitetnejših naprav in napredne tehnologije konstantno prodira z novostmi na tiskar-

skem področju. Glavno vlogo za naše dosežke
gre pripisati tudi slovenskemu zastopniku za Mimaki, podjetju CDS, d. o. o., ki nam je s svojim
svetovanjem in tehnično podporo v veliko pomoč pri doseganju in zagotavljanju kvalitete.
Njihova podpora in hitra odzivnost so tudi glavni razlog za naše nadaljnje investicije v Mimakijevo opremo.''
Osnovna dejavnost podjetja Solo, d. o. o., je
predvsem izdelovanje grafik za vozila (60 %), offset tisk (20 %), nova področja (15 %) ter izrezovanje nalepk (5 %). Tiskalnik UJV-160 omogoča g.
Zvonku Virantu vstop na trg na področju označevalnih in reklamnih panojev, kot tudi steklenih
površin, za katere se je posebej specializiral. Tako ima v letu 2010 delo na teh področjih namen
povečati iz 15 % na 50 %.
(P.R.)
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