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DIŞ MEKAN EBADINDA
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KALITELI BASKI

SWJ-320EA, boya damlalarının neredeyse kusursuz yuvarlak noktalar halinde düz bir hat
boyunca püskürtülmesini sağlayan ve bu sayede net ve keskin karakterler, çizgiler ve kenarlar
sunan, Değişken Nokta Baskısı ve özel geliştirilmiş Dalga Formu Kontrol Teknolojisi gibi
Mimaki’nin çekirdek teknolojileriyle donatılmıştır.

Ayrıca Mimaki’nin eşsiz MAPS4 sistemi (Mimaki Gelişmiş Pass Kontrolü) ile geçişler gradyan 
benzeri tonlamada basılır ve boya damlaları geçişler arasına dağıtılarak banding, dengesiz 
boya kuruması ve çift yönlü şeritler oluşmasını engellenir. MAPS4, optimum hız ve kalite için 
parametre kullanabilme özelliğine sahiptir.

Mimaki, müşterilerinin sürekli değişmekte olan pazarda oluşan ihtiyaçlarına cevap vermek için, özellikle cihazlarını 
en güncel standartlara uygun hale getirmek isteyen şirketlere yönelik yeni SWJ-320EA süper geniş solvent baskı 
makinesini geliştirmiştir. Nefes kesen bu model birinci sınıf Mimaki hızını, kalitesini ve güvenilirliğini çok daha uygun 
bir fiyata sunuyor.

HER MALZEME EBADINA MAKSIMUM VERIMLILIK

3,200mm baskı genişliği sayesinde iki adet malzeme rulosunu eş zamanlı baskı yapmak için kullanabilmektedir. 
Böylece farklı baskı işleri (ya da aynı baskı işi) iki ayrı ruloda basılabilir. Maksimum esneklik için farklı genişlikte 
iki rulo* bile kullanılabilmektedir.
*Rulo başına maks. 1,524mm, çift rulo baskısı için sarma aygıtı opsiyoneldir.

YÜKSEK HIZLA KALITELI BASKI

Yüksek hızda üstün kalitede üretim elde 
etmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Mimaki’nin eşsiz teknolojisiyle yüksek 
hızla dış mekan baskı imkanının yanı sıra 
yüksek kalitede iç mekan baskılar elde 
etmek mümkün. Böylece tek bir makine 
ile SWJ-320EA tüm baskı ihtiyaclarına 
çözüm sunar.

KESINTISIZ BASKI

Malzeme algılama sensörü kafanın hasar görme riskini azaltırken, Mimaki’nin Nozül Kurtarma
Sistemi (NRS) tıkalı nozülleri sorunsuz nozüllerle değiştirerek, üretim kaybı ya da baskı 
kalitesinde azalma olmadan baskıya devam edilmesini sağlar.

2 litrelik şişeler ile tedarik edilen CS100 boyalarını 3 litrelik boya haznelerine doldurularak uzun 
metrajlı kesintisiz baskı imkanı sunar.
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