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Mimaki’nin dijital tekstil baskıya yönelik sunduğu çözümler ve 
avantajları:

En Hızlı ve En Yaygın Transfer Baskı Makinesi
Yüksek metrajlı baskı çözümü olan Mimaki JV5 serisi, hız ile ka-
liteyi aynı anda sunuyor. 
Transfer baskı makineleri arasında en yaygın ve en verimli 
kullanılan JV5, baskı kalitesi ile de gün geçtikçe adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Yeni teknoloji yüksek hızlı kafası ile 
işlerinizi hızlandıranJV5 ile baskı yaparken, kesintisiz boya des-
tek sistemi ile  de baskılarınızın sürekliliği sağlanır. Otomatik 
kumaş merkezleme sistemi ile kullanımı çok daha kolay hale 
getirilmiştir. 8 renkle en yüksek renk verimliliği elde edilmiştir.
 
Genel Özellikler
Ultra hızlı baskı 58m2/saat-540x720dpi
Yüksek kaliteli baskı 13m2/saat-740x1440dpi
3 konumlu akıllı ıstıcı
Kafa yükseklik ayarı
Otomatik meme kontrolü
Malzeme besleme ayarı
Egzoz perdesi

Geniş Ebat Direkt Ve Transfer Baskı Makinesi 
Süper geniş JV5320DS ultra yüksek hızda hem transfer hem de 
direkt baskı için uzun metrajlı üretim pazarında en iyi kalite ve 
en yenilikçi özelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bugün, 320DS 

geniş baskı alanı sayesinde ev tekstili için numune ve üretim 
aşamasında, Miracle tekstil yazılımlarıyla birlikte birçok firma-
nın vazgeçilmezi haline gelmiştir.
 
Genel Özellikler
Direkt ve Transfer Baskı
Saatte 60m2 Baskı Kapasitesi
4/6/8Renk 1440dpi
4 Adet Baskı Kafası
130kg. ruloyu kaldırabilen Otomatik Malzeme Besleme Ünitesi
Kesintisiz Boya Sistemi ile uzun süre baskı
Nozzle Takip Ünitesi ile minumum boya sarfıyatı

Hızlı Transfer Baskı Makinesi
Transfer kağıdına baskı yapan dünyanın en hızlı transfer baskı 
makinesi olan TS500, saatte 150m2 hızı ile uzun metraj baskılar 
için geliştirilmiş bir üretim makinesidir.
 
Genel Özellikler
150m2/saat baskı hızı
Mimaki degassing modülü(hava kabarcığı giderme)
Dayanıklı kâğıt besleme ve açma sistemi
Baskı esnasında boya dolumu yapabilme özelliği
Otomatik kağıt kalınlığı saptama
Boya buharı temizleme filtresi ile baskı netliği arttırma
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Yüksek Hızda Transfer Baskı Makinesi
Mimaki TS5 geliştirilen otomatik sargı sistemiyle 38kg’ya kadar 
ağır transfer rulo kağıtta bile yüksek kalite baskılar sunar. Mak-
simum baskı hızı 58m2/saattir.

Mimaki TS34-1800A Transfer Baskı Makinesi
180cm enindeki baskı alanıyla farklı ebatlar sunan Mimaki, TS34 
modeliyle en yüksek performansı yine en ekonomik fiyatlarıyla 
sunuyor. 4 renk baskı modunda 32m2/saat hız ile baskı yapabi-
len TS34 ile yüksek kalitede düşük maliyetli ürünler elde edebi-
lir, üretiminizi arttırabilirsiniz.

Genel Özellikler
Yüksek hız 1 pass modunda 360dpi çözünürlükte 94m2/saat bas-
kı hızı
Standart kesintisiz boya tedarik sistemi
Otomatik kurutma fanları
4 pass modunda 540x720 dpi çözünürlükte 32m2/saat baskı hızı
1440 dpi maksimum çözünürlük
4-6 renk seçeneği
190cm maksimum baskı alanı


