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Hızlı Tekstil Baskı Mimaki Yeni Tekstil 
Yazıcılarıyla ilk kez ITMA’da

Mimaki, Kasım 12-19 tarihleri arasında Milano/İtalya’da düzenlenen ITMA 2015‘te 
mürekkep püskürtmeli yazıcı ile doğrudan tekstile yepyeni bir giriş yaptığını duyurdu.

Geniş formattaki yazıcıların lider üreticisi Mimaki, Kasım 12-19 
tarihleri arasında Milano/İtalya’da düzenlenen ITMA 2015‘te 
mürekkep püskürtmeli yazıcı ile doğrudan tekstile yepyeni 
bir giriş yaptığını duyurdu. ITMA dünyadaki kurulan, berabe-
rinde getirdiği yeni trendler ve yeni çözümler üzerine endüst-
ri liderleri arasında tartışmaların yapıldığı en büyük tekstil ve 
konfeksiyon makineleri fuarıdır. Salon 18, Stand C104’te Mima-
ki, TX300P-1800 yenilikçi rulodan ruloya doğrudan tekstile 1.8 
metrelik mürekkep püskürtmeli yazıcı ile başlangıç yapacaktır. 
Bundan önceki model TX2-1600 dünya çapında tekstil baskısın-
da son 14 yıldır kullanılmaktaydı. 

Mimaki EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten 
“TX300P-1800, daha küçük sipariş miktarlarını, daha hızlı tesli-
mat sürelerini ve daha hızlı üretim becerilerini talep eden pa-
zarlara karşılık vermek için tasarlanmıştır” dedi. Horsten, “Bizler 
ayrıca; tekstil üretimindeki değişime analogtan dijitale ve mer-
kezileşmiş üretimden dağıtıma kadar  herşeye önem veriyoruz. 
Gelecekte çokta uzak bir zamanda değil, tüketicilerin varolan 
ticari tasarımlarla sınırlı kalmaktansa kendi modellerini yükle-
yeceklerini ya da yaratacaklarını düşünüyoruz. TX300P-1800, 
çok yüksek kalitedeki üretimiyle ve çok çeşitli mürekkepleriyle 
yeni yayılan tekstil baskısında ideal bir modeldir” şeklinde ko-
nuştu. 

Gelecekte Olabilecek Değişikliklerden Etkilenmeyen 
Teknik Özellikler
Doğrudan tekstil baskısına özel olarak tasarlanmış Mimaki 
TX300P-1800 8 renkli mürekkep püskürtmü yazıcısı özellikleri 
yeni yazıcı kafası, yüksek kafa boşluğuyla mürekkep damlaları-
nı doğru yerleştirmek için yüksek hızda püskürtme yapar. Bu da 
kalın ve dokulu her tür kumaş üzerinde ki görüntünün yüksek 
kaliteli baskıda olması için ideal bir yazıcıdır. 

Diğer sahip olduğu özellikleri;
1080 dpi çözünürlüğüne kadar 6-24 pl aralığında baskı yapar, 

küçük damlacıklar güzel yüksek çözünürlük basımı yaratır ve 
büyük damlacıklar yüksek hızda baskı yapmak için kullanışlıdır. 
Alışılagelmiş yazıcıların hızından ıkı kat hızda saatte en yüksek 
68m2’ye kadar baskı yapar. Mimaki’nin yıllar boyunca geliştiri-
len tekstil mürekkep püskürtmü yazıcı araştırma ve geliştirme-
lerinden elde edilen eşsiz ve güvenilir tekniklerini baz alarak, 
optimum gerilimi korur yani kararlı tekstil taşımacılığı yapar. 
Uygulama ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak için boya 
süblümasyonu, boya dağılımı, pigment, reaktif boya ve asitli 
boya mürekkebi bir seçenektir. Süblimleşen boya mürekke-
bi diğer mürekkeplerle birlikte çok yakında ticari lansmanda. 
Uzun dönemde kesintisiz baskı için 2 litrelik mürekkep grupları 
da mevcuttur. Otomatik algılama ve tıkanmış püskürtme uçlarını 
temizleme ile birlikte kesintisiz baskı. Püskürtme uçlarını iyileş-
tirme sistemi, tıkanmış püskürtme uçlarını temizlemeden sonra 
düzelmediği durumlarda iyi püskürtme uçları alternatif olarak 
kullanılmasını garantiye alır. Standart Mimaki RasterLink6 ya da 
TxLink3 Lite’ı içeren güçlü dijital ön uçlar. Farklı renk desenleri 
üretiminin yanı sıra; ikinci olarak basit RGB ve CMYK renkleri 
kafes ve vektör verileri üzerine daha kesin elde edilen kurum-
sal ve diğer özel renkleri de sunmaktadır. Bir resimden, tekrar 
eden ve ayna desenlerini içeren geniş ve kusursuz desenlerin 
üretimi sağlanır.

Horsten “Siz ITMA katılımcılarından TX300P-1800 konuşacağını-
zı duymayı dört gözle bekliyoruz. Yazıcının kalitesi, hızı ve satın 
alınabilirliği ile ziyaretçilerin gözünden yeni fırsatlarla ilgili ola-
rak yeni fikirler yaratmayı düşünüyoruz ve gelecekte bunlarla 
birlikte tekstil baskısında ustalaşmayı dört gözle bekliyoruz.”
Mimaki TX300P-1800’ün ticari olarak kullanımı Aralık 2015 ola-
rak hedeflendi. Mimaki’nin ürünleri hakkında daha detaylı bilgi 
alabilmek için; tüm yazıcı ve mürekkeplerin bulunduğu www.
mimakieurope.com adresinden yararlanabilirsiniz.  


