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Mimaki Announces Unique 
Hybrid Printer For Flexible 
Textile Printing
One printer, two inks: enabling fast, efficient print on cotton, hemp, polyester 
and more, at an entry-level cost and with a compact footprint.

Bir baskı makinesi, iki mürekkep: Giriş seviyesinde maliyet ve kompakt bir ayak izi 
ile pamuk, kenevir, polyester ve niceleri üzerinde hızlı ve etkili bir baskı sağlıyor. 

Mimaki, a leading manufacturer 
of wide-format inkjet printers and 
cutting systems, today announced 
that its Tx300P-1800 and Tx300P-
1800B direct-to-textile printers 

have been updated to simultane-
ously load both textile pigment and 
sublimation dye inks. This enables 
the use of a single printer to print 
directly on a wide range of textiles 

without the need to change out 
ink systems. This new technology, 
that wasn’t possible until now, is 
a breakthrough that will improve 
productivity and increase flexibility 

Geniş formatlı inkjet baskı maki-

neleri ve kesim sistemlerinin önde 

gelen üreticilerinden biri olan 

Mimaki, bugün Tx300P-1800 ve 

Tx300P-1800B doğrudan tekstil 

baskı makinelerinin eş zamanlı 

olarak hem tekstil pigmenti hem de 

süblimasyon boya mürekkeplerini 

doldurmak üzere güncellendiğini 

duyurdu. Bu da tek bir baskı maki-

nesini doğrudan çok çeşitli tekstiller 

üzerine mürekkep sistemlerini de-

ğiştirmek gerekmeksizin kullanılma-

sına imkan sağlıyor. Bugüne kadar 

mümkün olmayan bu yeni teknoloji, 

Mimaki tekstil baskı makinelerinin 

verimliliğini geliştirecek ve esnekli-

ğini artıracak bir çığır açıyor. Mimaki 

Avrupa Genel Satış Müdürü Ronald 

van den Broek: “Son zamanlarda 

tekstil ve giyim pazarlarında hızlı 

Mimaki Esnek Tekstil Baskıya 
Yönelik Benzersiz Hibrid Baskı 
Makinesini Tanıttı
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teslimatlar ve kısa müşteriye özel 

üretim süreçleri giderek daha da 

önem kazanmaya başladı. 

Bu yeni sistem ürünler ve örnekler 

için tekstillerin ucuz maliyetli ve 

kısa süreli baskı ihtiyacına yanıt 

vermek üzere özel olarak tasarlan-

mıştır. 

Bu da üreticilerin hızlı ve kolay bir 

şekilde kumaş türünü değiştirebile-

cekleri ve her bir kumaş için uygun 

mürekkep sistemini seçebilecekleri 

anlamına gelmektedir. Bu mürek-

kepler işlem sonrası dönemde su 

kullanımı veya buharlama gerek-

tirmediği için çevresel olarak da 

sürdürülebilir bir konumdadır”. 

Mimaki tekstil baskı için sübli-

masyon boya mürekkebi, disper-

siyon mürekkebi, tekstil pigment 

mürekkebi, reaktif boya mürekkebi 

ve asit boya mürekkebi de dahil 

olmak üzere beş farklı mürekkep 

çeşidi sunuyor. Normal çalışma 

esnasında baskı başına bir mürek-

kep seçilmelidir. Fakat şimdi tekstil 

üreticileri tek bir baskı makinesinde 

iki en popüler mürekkep türünü 

kullanabilecek. 

Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B 

doğrudan tekstile baskı makineleri 

hem pamuk ve kenevir malzeme-

leri için eş zamanlı olarak TP400 

tekstil pigment mürekkebi hem de 

polyester malzemesi için Sb420 

süblimasyon boya mürekkebini 

doldurabilecek. İki mürekkep türü 

de genel olarak işlem sonrası 

süreçte buharlama veya yıkama 

gerektirmediğinden geniş bir alana, 

bol miktar suya veya baskılı kuma-

for these Mimaki textile printers.
“Recently, in the textile and ap-
parel markets, quick deliveries 
and short, customised produc-
tion are becoming increasingly 
important. 
This new system is specifically 
designed to address this need 
for cost-effective short run 
printing of textiles for products 
or samples,” said Ronald van 
den Broek, General Manag-
er Sales of Mimaki Europe. 
“It means that producers can 

switch fabric types quickly and 
easily, selecting the appropriate 
ink system for each fabric. 
And these inks do not require 
usage of water or steaming in 
the post-treatment process, 
making them environmentally 
sustainable as well.” Mimaki 
offers five different ink types for 

textile printing, including subli-
mation dye ink, dispersion dye 
ink, textile pigment ink, reactive 
dye ink and acid dye ink. 
In the normal course of opera-
tion, one ink per printer must be 
selected. 
But now textile producers will 
be able to use the two most 

Son zamanlarda tekstil ve giyim pazarlarında 
hızlı teslimatlar ve kısa müşteriye özel üretim süreçleri 
giderek daha da önem kazanmaya başladı. 

“It means that producers can switch fabric types 
quickly and easily, selecting the appropriate ink sys-
tem for each fabric. 
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popular ink types in one single 
printer. The Tx300P-1800 and 
Tx300P-1800B direct-to-textile 
printers will be able to simul-
taneously load TP400 textile 
pigment ink for cotton and hemp 
materials as well as Sb420 
sublimation dye ink for polyester 
material. Since neither ink type 
generally requires steaming or 
washing in the post-treatment 
process, there is no need for 
a large space, a huge quantity 
of water, or special expertise in 

handling the printed fabric. 
All that is required is the printer 
and colour fixing equipment, 
making these entry-level printers 
suitable for use by designers, 
fabric workshops, and educa-
tional and research institutions.
“We are very excited about this 
breakthrough,” van den Broek 
added. 
“We understand the need for an 
affordable printer with a com-
pact footprint for these users, 
and we moved swiftly to address 

this need with a very unique 
approach. 
As digital textile printing con-
tinues to gain traction, placing 
these printers in design and edu-
cational environments will help 
educate more people about the 
possibilities presented by on-de-
mand printing of textiles and 
spur further demand for digitally 
printed textiles.”

THE DETAILS
• With textile pigment ink TP400, 

şın üretiminde özel bir uzmanlığa 

gerek yoktur. 

Gereken tek şey baskı makinesi ve 

renk sabitleyici ekipman olup, bu 

giriş seviyesindeki baskı makine-

lerini tasarımcılar, kumaş atölyeleri 

ve eğitim araştırma enstitülerinin 

kullanımına uygun hale getirmek-

tedir. Van den Broek: “Bu gelişim 

konusunda oldukça heyecanlıyız. 

Kullanıcılar için kompakt bir ayak 

izine sahip uygun fiyatlı bir baskı 

makinesi ihtiyacının farkındayız ve 

bu ihtiyaca oldukça benzersiz bir 

yaklaşım ile yanıt vermek için hızlı 

hareket ettik. 

Dijital tekstil baskı talebi arttıkça bu 

baskı makinelerini tasarım ve eğitim 

çevrelerine yerleştirmek, talep 

üzerine tekstil baskılar aracılığı ile 

sunulan olasılıklar hakkında insan-

ların daha da eğitilmesine yardımcı 

olacak ve dijital baskılı tekstiller için 

talepleri de giderek artıracaktır”.

DETAYLAR

• Tekstil pigment mürekkebi TP400 

ile işlem sonrası büyük cihazlara 

ihtiyaç bulanmaktadır. Solvent, 

pigment ve bağlayıcı maddeden 

oluşan bu mürekkepler kumaşın 

nefes alabilirliğine ve su emi-

ciliğine zarar vermeden ısı yolu 

ile sabitlenir. Elde edilen sonuç 

pamuk ve kenevir malzemeler 

üzerinde güzel baskılar olup iç 

giyim kumaşları, tişörtler ve diğer 



large post-treatment equipment is not required. These inks, 
which consist of solvent, pigment and binder agent, are fixed 
through heat without impairing the breathability and water 
absorbency of the fabric. The result is beautiful printing on 
cotton and hemp materials and is recommended for interior 
fabrics, T-shirts and various other apparel applications.
• Sublimation dye ink Sb420 is specifically designed for use 
with pre-treated fabrics, especially polyester. The colour 
is fixed using heat after printing. Printing on polyester with 
these inks delivers excellent colour accuracy and reproduci-
bility.
•The Tx300P-1800 printer can print directly onto almost any 
type of natural or man-made fabric and is ideally suited for 
thick and woven textiles. 
Its combination of an affordable price, speed and high quality 
make it perfect for producing short runs or samples of cus-
tomised and other designs. 
• The Tx300P-1800B printer uses an innovative automated 
belt-fed conveyance system that is particularly effective when 
printing on modern stretchable materials. It prints to a broad 
range of natural and man-made fabrics and is ideal for the 
production of fashion, clothing and soft furnishing materials. 
The hybrid ink system for the Tx300P-1800 and Tx300P-
1800B direct-to-textile printers will be commercially available 
in the summer of 2017. 

çeşitli giyim uygulamaları için tavsiye edilmektedir.

• Süblimasyon boya mürekkebi Sb420 ön işlem görmüş özellik-

le polyester gibi kumaşlar ile kullanım için özel olarak tasarlan-

mıştır. Renk baskı sonrası ısı kullanılarak sabitlenmektedir. Bu 

mürekkepler ile polyester üzerine baskı yapmak mükemmel bir 

renk netliği ve yeniden üretilebilirlik sağlamaktadır.

• Tx300P-1800 baskı makinesi neredeyse her türden doğal 

veya suni kumaş üzerine doğrudan baskı yapabilmekte olup 

kalın ve dokuma tekstiller için ideal bir konumdadır. Uygun fi-

yatlı, hızlı ve yüksek kaliteli olması kısa işler veya müşteriye özel 

örnekler ve diğer tasarımların üretimi için kendisini mükemmel 

bir seçenek kılmaktadır.

• Tx300P-1800B baskı makinesi modern esnetilebilir malze-

meler üzerinde baskı yaparken özellikle etkili olan bir yenilikçi 

otomatik bant beslemeli taşıma sistemi kullanmaktadır. Çok çe-

şitli doğal ve suni kumaşlar üzerine baskı yapmakta olup moda, 

giyim ve yumuşak döşemelerin üretimi için ideal konumadır.    

Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B doğrudan tekstile baskı maki-

neleri için hibrid mürekkep sistemi 2017 yazından itibaren ticari 

olarak erişilebilir olacaktır. 

CROCOdoff –
new generation of cutting crown

The wide range of Novibra yarn cutters and 
clamping crowns has been enlarged by 
CROCOdoff. This state of the art clamping 
device fi xed on Novibra spindles provides 
effective and reliable doffi ng for modern 
automated ring frames.

www.novibra.com
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