
Mimaki ITMA 2015’te Çok Çeşitli 
Dijital Tekstil Baskı Çözümleri Sundu

Mimaki dünyanın en köklü tekstil ve konfeksiyon makinaları fuarı ITMA 2015’de dijital 
tekstil baskı çözümleri endüstrinin en geniş seçimlerini bir araya getirdi.

Tabela, grafik, tekstil, giyim ve endüstriyel pazarlar için geniş 
formatlı inkjet yazıcılar ve kesim makinelerinde dünya markala-
rından Mimaki dünyanın en köklü tekstil ve konfeksiyon makina-
ları fuarı ITMA 2015’de dijital tekstil baskı çözümleri endüstrinin 
en geniş seçimlerini bir araya getirdi.

Dijital Tekstil Baskısında ‘Bugün ve Gelecek’
Mimaki Avrupa, EMEA, Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten, 
“ITMA şimdiye kadar bizim en büyük ve en heyecan verici et-
kinliğimiz” dedi. Horsten şöyle devam etti: “Dijital tekstil baskı 
sadece örnek almak için değil tam üretim koşulu için gerçekten 
kendine geliyor. Mimaki hemen her ihtiyacı karşılayacak diji-
tal tekstil baskı çözümleri ile sektöre liderlik yapmaktadır. Biz 
dijital baskının nasıl kullanılacağının öğrenmek isteyen ITMA 
ziyaretçileri ile standımızda buluştuk. Yeni segment çözümle-
rimizi anlattık. Son derece başarılı bir organizasyon oldu. Yeni 
iki mürekkebe ek olarak, spor giyim için uygun olan Mimaki 
Yeni Neon Pembe ve Sarı, Mimaki 5 adet 1.8 metre dijital tekstil 
yazıcılarını sergiledik. Her biri yeni mürekkep teknolojileri ile 
birlikte tekstil uygulama alanlarına göre konumlandırılacaktır. 
Mimaki’nin  tekstil renk mürekkepleri içindeki gelişimi, yüksek 
kalite mürekkep  ile yazıcının hızını kolay kullanımlı çözüm için-
de birleştiren, ilk sanayi çözümü olacaktır. 

Mimaki Standında Önemli Noktalar
TS300P-1800 + SB410 mürekkebi- bu boya uçunmalı yazıcı kağıt 
transferi için uygundur ve yeni neon pembe ve sarısı için flore-
san mürekkebi gibi görünmesi avantajını sağlar.

TS300P-1800 + SB410 mürekkebi- bu üretim boyası uçunmalı ya-
zıcı 2xBMYK kurulumlarında mürekkebi 115yym/saat hareket 
hızına ulaşan kağıt transferi için uygundur. 

TX300P-1800 + TP400 – Renk veren mürekkeplerle doğrudan 
baskı teknolojisini kullanan son işlemde yıkama işlemini 

gerektirmeyen susuz baskı sağlar, sadece ortamı ısıtır ve mü-
rekkebi sabitler. Bu sıfır atık su, dijital tekstil baskısının çevre 
dostu yaklaşıma sahip olduğu anlamına gelir. Tekstil pigment 
mürekkepler, doğal elyaflar gibi, pamuk veya keten ve insan ya-
pısındaki lifler gibi birçok şey de kullanılabilir. 

TX300P-1800 + Dd400– Doğrudan dispers boya mürekkepleri ya-
zıcı ile birlikte hafif ve aşınmaya dayanıklıdır ve yüzme kıyafetle-
ri ve spor giyim gibi endüstriyel tekstil için uygundur.

TX500-1800B + RC300– Yapışkan kayışlı hareket sistemi. Duyarlı 
boya mürekkepleri pamuk ve diğer hazır yazdırılabilir kumaş 
tekstilinde doğrudan baskı için kullanılabilir. 

“ Biz son çıkan konsept yazıcımızı göstermekten çok memnunuz” 
diyerek ekliyor Horsten. “ 3.2 metrelik TS500P-3200”. Bu 2016 yı-
lında piyasaya çıkarılacak olan, yüksek verimlilikte çalışan di-
jital tekstil yazıcı, perdeler, yatak örtüleri ve daha fazla tekstil 
ürünlerinde güzel baskılar yapacaktır. Bu yazıcıda Mimaki’nin 
SB410 model mürekkebi kullanılacak ve bizler ziyaretçilerimi-
zin onlara sunulacak yeni fırsatlar hakkında ne söyleyeceklerini 
dört gözle bekliyoruz. Sonuncu ama son derece önemli başka 
bir konuda; Mimaki, TX300P-1800 doğrudan tekstil yazıcılarının 
doğrudan baskı yapması için SB420 kodlu yeni boyayı tanıtacak.   

Hatasız Üretim için Doğru Dijital İş Akışı
Ayrıca; ITMA’da öne çıkan Mimaki’nin küçük parti ve daha bü-
yük üretimlerde daha etkili çalışacak Dijital tekstil iş akışıdır. Ta-
sarımcıdan başlayıp teslimata kadar geçen sürede Mimaki’nin 
dijital tekstil iş akışı sistemi, hızlı ve hatasız üretimiyle adından 
söz ettiriyor. Mimaki’nin üstün dijital tekstil baskı ve mürekkebi 
ile birlikte bu son derece otomotikleştirilmiş iş akışı tasarımcıla-
rın işini kolaylaştırır ve tekstil üreticileri, dijital tekstil baskının 
işleri için sağladığı birçok avantajından yararlanabilirler.  
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