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3D albo części. Jeżeli nawisy lub bardziej złożone kształty 
wymagają wsparcia, drukarka nakłada usuwalny materiał 
wspierający.

Drukarka Mimaki 3DUJ-553 może drukować elementy 
w 10 mln kolorów i oferuje możliwość wykorzystywania profili 
kolorystycznych. Dostępny jest atrament barwy białej oraz 
przezroczysty, które można wymieszać z innymi kolorami na-
dając wydrukom przezroczystość. Maksymalny obszar roboczy 
ma w tym przypadku wymiary 50 × 50 × 30 cm. 

Mimaki zaprezentowało również niedawno system Digital 
Printing Connection, oparty na koncepcji internetu rzeczy. Zo-
stał on opracowany z myślą o ułatwieniu integracji drukarek 
japońskiej firmy w istniejących liniach produkcyjnych. Ma on 
umożliwiać nienadzorowaną produkcję na żądanie i masowe 
dostosowywanie poprzez komunikację z robotami, pasami 
przenośnikowymi, urządzeniami kontrolnymi, czujnikami i in-
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MUNKEN PRINT – niepowlekany papier objętościowy zaklejany powierzchniowo. Dostępny 
w wersji kremowej oraz naturalnie białej.
MUNKEN PREMIUM CREAM – bezdrzewny, niepowlekany papier o naturalnej, gładkiej 
powierzchni i kremowym odcieniu.
MUNKEN DESIGN – niepowlekane papiery graficzne stworzone z myślą o druku wielobarwnym. 
Dostępne w dwóch wykończeniach powierzchni, gładkiej oraz szorstkiej, w czterech odcieniach.
ARCTIC VOLUME – matowy bezdrzewny papier powlekany o spulchnieniu 1.1. Dostępny 
w trzech odcieniach.
AMBER GRAPHIC i AMBER VOLUME – białe, bezdrzewne papiery: Amber Graphic 
w gramaturach 60–400 g/m² i Amber Volume o spulchnieniu 1.5 w typowo książkowych 
gramaturach 70, 80 i 90 g/m².

   

nym sprzętem peryferyjnym. Pierwsze dwa rozwiązania, które 
zostaną wprowadzone z tym nowym systemem, to polecenia 
MDL i oprogramowanie Mimaki Job Controller. 

Polecenia MDL służą do sterowania drukarkami Mimaki 
z systemów produkcyjnych i urządzeń peryferyjnych klienta. 
Zarządzają one działaniem drukarek, łącznie z rozpoczęciem 
druku produkcyjnego oraz regulacją pozycji i wysokości stołu 
na nośniki. Dostarczają również informacje na temat pozosta-
łej ilości atramentu i błędów po stronie drukarki. 

Z kolei Mimaki Job Controller to oprogramowanie, które 
komunikuje się z urządzeniem drukującym w celu transmisji 
zoptymalizowanych danych i warunków drukowania. Również 
automatycznie rozpoczyna produkcję i łączy drukarkę i robota 
z linią produkcyjną, umożliwiając podawanie zadań drukowa-
nia za pomocą przenośnika oraz odbieranie wydrukowanych 
materiałów. 

Klienci, którzy będą korzystać z poleceń MDL, będą mogli 
tworzyć własne systemy za pomocą zestawu programistycz-
nego Mimaki Software Development Kit, udostępnionego na 
stronie internetowej japońskiego producenta. 

Bert Benckhuysen, kierownik produktu w Mimaki Europe, 
wyjaśnia: „System Digital Printing Connection umożliwia 
pracę bezobsługową. Pomaga uprościć i usprawnić proce-
sy, umożliwiając podłączanie drukarek działających głównie 
jako systemy autonomiczne do urządzeń peryferyjnych. 
Takie podejście wspiera produkcję na żądanie i masowe 
dostosowywanie”. 

Arctic Paper inwestuje w Munkedal

W marcu zarząd Arctic Paper podjął decyzję o zainwestowa-
niu 70 mln kor. szw. (29 mln zł) w rozbudowę elektrowni 

wodnej w papierni Munkedal. Inwestycja ma poprawić sa-
mowystarczalność energetyczną papierni, podwajając ilość 
produkowanej tam energii. Zakończenie projektu zaplano-
wano na czwarty kwartał 2019 roku. Arctic Paper zamierza 
finansować budowę ze środków własnych, a po jej zakończe-
niu zrefinansować poniesione koszty kredytem bankowym. 
Podpisano już w tej sprawie list intencyjny ze Swedbankiem. 
W papierni w Munkedal rocznie wytwarza się 160 tys. ton 
niepowlekanego papieru bezdrzewnego, sprzedawanego 
głównie pod marką Munken. Do produkcji 1 tony papieru 
zużywa się tam zaledwie 3 m3 wody. 


