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PREDSTAVITEV

Mimakijevi seriji CJV150 in CJV300

Ustvarjajmo skupaj
..Mimaki

je vodilni proizvajalec širokoformatnih brizgalnih tiskalnikov (inkjet) in rezalnikov za potrebe digitalnega tiska v

svetovnem merilu..

Podjetje Mimaki je bilo ustanovljeno daljnega leta
1975 v japonskem mestu Nagano. Že od samega
začetka je družba vlagala v nenehen razvoj, kat
erega rezultat sta bili tehnična dovršenost izdelkov
in brezkompromisna kakovost. Danes je Mimaki
vodilni proizvajalec širokoformatnih brizgalnih tis
kalnikov (inkjet) in rezalnikov za potrebe digitalne
ga tiska v svetovnem merilu.
Paleta tiskalnikov in rezalnikov pokriva potrebe
reklamne dejavnosti, proizvodnje tekstila in indus
trijske proizvodnje.
Razvojna osredotočenost, lastna proizvodnja stro
jne in programske opreme, lasten potrošni materi
al, kot so barve, mediji in rezalni noži, zagotavljajo
najvišjo kakovost končnih izdelkov.
Stroje odlikujejo enostavna uporaba, visoka hitrost
delovanja, visoka kakovost tiska, izjemna natan
čnost izreza, nizki stroški obratovanja in dolga
življenjska doba.
Na sejmu FESPA 2015, ki se je odvijal v nemškem
mestu Köln, je Mimaki tudi prejel nagrado za
najboljšo rešitev Print & Cut. To priznanje sta dobili
kar dve družini izdelkov, ki združujeta tiskalnik in
rezalnik v enem stroju, in sicer seriji CJV150 in
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CJV300. Obe ponujata številne možnosti uporabe
glede na zahteve končnega kupca. Tiskalnik
združuje inovacije, kot sta prepoznavanje morebit
nega izpada brizgalne šobe in samodejna nado
mestitev s tako imenovano rezervno šobo. Rezul
tat je popoln izpis, kar je najbolj vidno pri najvišji
ločljivosti tiska. Serija CJV150 ima integrirano eno
tiskalno glavo in je namenjena tistim, ki običajno
tiskajo na visokih ločljivostih in jim produkcijska
hitrost ni tako pomembna. Vsem drugim, ki tiskajo
velike kvadrature (na primer obcestne plakate, pa
pirne posterje, avtografiko in drugo), pa je namen
jena serija CJV300. Ta ima integrirani dve tiskalni
glavi v posebni »stagger« poziciji za hitrejši tisk.
Stroji CJV so primerni tako za manjše obrtnike ka
kor tudi za večja podjetja, ki se ukvarjajo z digi

Področje uporabe:
• izdelava reklamnih napisov, obcestnih
plakatov, nalepk, posterjev;
• potisk folij za svetlobne table in reklamne
napise;
• potisk folij za tako imenovani »car wrap
ping«;
• potisk dekorativnega platna za dekoracijo
notranjosti prostora in stenskih tapet (ho
teli, konferenčne dvorane, poslovni pros
tori, individualne hiše);
• tisk na transfer za poslikavo tekstila
(oblačila, dresi, zastave);
• tisk na folije in izrez motivov za oblačila
(napisi, številke in grbi za športne drese,
logotipi) in
• še mnogo več.

Tehnične značilnosti serij CJV150 in
CJV300:
• mogoča uporaba solventnih ali subli
macijskih barvil (440-mililitrske kartuše ali
2.000-mililitrske ReFill);
• širine tiska, ki so na voljo pri seriji CJV150:
800, 1.090, 1.361 in 1.610 milimetrov;
• širini tiska, ki sta na voljo pri seriji CJV300:
1.361 in 1.610 milimetrov;
• maksimalna ločljivost: 1.440 slikovnih pik na
palec (dpi);
• najvišja hitrost tiska: do 56,2 kvadratnega
metra na uro za CJV150 in do 105,9 kvadrat
nega metra na uro za CJV300;
• MAPS3 (Mimaki Advance Pass System 3), ki
omogoča bolj enakomerno sušenje
razpršenih kapljic barvila;
• Waveform Control Technology, ki omogoča
bolj jasno in bolj ostro sliko tiska s korekcijo
kapljic barvila;
• možnost 4-, 6- ali 8-barvnega sistema;
• sistem UISS – sistem za neprekinjeno dovajan
je barve, ki pri štiribarvnem načinu samodejno
preklopi s prazne kartuše na polno in tako lah
ko prazno kartušo zamenjamo med obrato
vanjem brez prekinitve delovanja stroja;
• možnost uporabe bele barve, ki poleg večje
živahnosti barv omogoča tudi tisk na
barvne materiale;
• inteligentni sistem gretja, ki omogoča pred
gretje medija za boljši oprijem barve, gretja
tiskalne površine in gretja po tisku, kar
omogoča hitrejše sušenje tiska.

talnim tiskom. Za tiste bolj zahtevne ponuja Mima
ki ločene tiskalnike in rezalnike različnih formatov
in hitrosti delovanja.
Nakup stroja je strateška odločitev, ki zahteva teht
en razmislek in ima daljnosežne posledice. V Slo
veniji je za prodajo in servis izdelkov Mimaki
zadolženo podjetje CDS, d. o. o., s sedežem v Lju
bljani. Oba partnerja uspešno sodelujeta skupaj že
25 let, kar se pozna pri nivoju storitev in podpori
uporabnikom. Kupec si stroje lahko ogleda in nji
hovo delovanje tudi osebno preizkusi ter se tako
sam prepriča v pravilnost svoje odločitve.
(P. R.)
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