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BESZÁLLÍTÓK

Mimaki kis darabszámú
csomagolások gyártására is
Kisebb mennyiségek (sarzs) gyártására is alkalmassá váltak a Mimaki berendezések.
Professzionális csomagolásokat akár öt perc alatt is elõ lehet állítani az ArtiosCAD Designer
Solution segítségével, amit a Mimaki LED-UV inkjet-nyomtató, az UJF-6042
és a CFL 605RT vágóplotterek használnak.

Mimaki és az Esko együttmûködése lehetõvé teszi, hogy a nyomdai szolgáltatók kis példányszámú,
professzionális, perszonalizált csomagolóeszközöket, termékmintákat gyártsanak. A Mimaki Originel Goods Package
System (OGPS) rendszere tartalmazza
az ArtiosCAD Designer Solutiont mint az
Esko ArtiosCAD konstrukciós rendszerének elemét, és ezen belül 400 egyszerûen
kezelhetõ eszköz és minta érhetõ el, amelyek segítségével digitálisan lehet csomagolásokat tervezni. A rendszer tagja még a
610x420 mm felület nyomtatására alkalmasUJF-6042 LED-UV inkjet-nyomtató,
valamint a CFL-605RT vágóplotter. Ez a
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berendezés számos vágási, rillezési megoldásával bonyolult csomagolások készítésére alkalmas.
Mike Horsten, EMEA marketingigazgató
szerint: „Az akcidens nyomdák, a csomagolóanyag-gyártók és -feldolgozók, de a
designügynökségek is egyre gyakrabban
találják magukat szemben azzal a problémával, hogy gazdaságosan, gyorsan mintákat, modelleket vagy kisebb szériákat
készítsenek speciálisan megrendelõik
igényei szerint, vagy azokat megszemélyesítsék. A Mimaki célja a tervezési és
gyártási folyamatok leegyszerûsítése a
csomagolóanyag-gyártásban, s így olyan
eredeti termékek készülhessenek, ame-
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lyek a professzionális igényeket is kielégíthetik. Az Esko ArtiosCAD piacvezetõ
szoftver, ami a Mimaki nyomtatási és vágási technológiájával az OGPS-rendszerben optimális megoldást kínál kisebb méretû és mennyiségû csomagolások tervezéséhez és gyártásához.”
Természetesen a tárolt 400 professzionális mintapélda változtatható és kiegészíthetõ újabbakkal. Adobe Illustratorral készített fájlok és grafikák importálhatók a
rendszerbe, de speciális eszközökkel saját
designok is tervezhetõk. A program feltöltésekre is képes, majd pedig közvetlenül nyomtatható az állomány.
Az UJF-6042 inkjet-nyomtató lakkozási
effektusok készítésére is alkalmas, a
Mimaki OGPS-rendszermegoldása lehetõvé teszi, hogy a megrendelõk néhány
perc alatt egyedi csomagolásokat tervezzenek, nyomtassanak és vágással, rillezéssel feldolgozzák azokat.

