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MIMAKI TS300P-1800 Change 
Ruels in Sublimation Printing
When it was launched, MIMAKI TS300P-1800 astonished many people 
by using Panasonic printing heads. With a printing width of 194 cm, 
TS300P-1800 highly meets the requirements with its high printing speed in 
fashion, sportswear and home textile as well as textile materials, used by 
the advertisers. 

MIMAKI TS300P-1800, piyasaya sürüldüğü zaman, Panasonic baskı kafaları 
kullanılmasıyla birçok kişiyi şaşırtmıştı. 194 cm’lik baskı genişliği ile TS300P-1800, 
moda, spor giyim ve ev tekstili alanlarının yanı sıra, reklamcıların kullandığı 
tekstil malzemelerde de yüksek baskı hızı ile ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. 

With width format sublimation printing 
machine TS300P-1800, which was 
launched at FESPA Fair for the first 
time in May 2015, the middle segment 
textile manufacturers are aimed. While 
there are many printing machinery 
for the entry level and high segment, 
TS300P-1800 was developed for 
the medium sized producers. It is the 

first machine to aim at this segment. 
Generally, it is ideal for the products, 
such as ready-to-wear clothings, 
sportswear, curtain and furnishing tex-
tiles. Without needing any additional 
modification, all required features are 
integrated into the machine.
Fundamentally, the machine is a ver-
sion of JV300 family, which was made 

convenient for the textile transfer 
printing market with some significant 
developments. The most important of 
these developments are the Pana-
sonic heads, which allow printing with 
higher head height. at the maximum 
speed (in 115 m2 printing in 4 colors), 
the machine stays stable on the 
ground and has a minimum sound 

İlk defa 2015 Mayıs ayında FESPA 
Fuarı’nda lanse edilen geniş for-
mat süblimasyon baskı makinesi 
TS300P-1800 ile orta segment tekstil 
üreticileri hedefleniyor. Piyasada çok 
sayıda giriş seviyesi ve üst segmentte 
baskı makinesi varken, TS300P-1800 

orta ölçekli üreticiler için geliştirilmiş. 
Ve bu segmenti hedefleyen ilk makine. 
Genel olarak hazır giyim, spor giyim, 
perde ve döşemelik kumaş gibi 
üretimler için ideal. Ek modifikasyonlara 
ihtiyaç duymadan tüm gerekli özellikler 
makineye entegre edilmiş durumda.

Makine, esas olarak JV300 ailesinin 
bazı önemli geliştirmeler ile tekstil trans-
fer baskı pazarına uygun hale getirilmiş 
bir versiyonu. Bu geliştirmelerin en 
önemlisi daha fazla kafa yüksekliği ile 
baskı imkanı sunan Panasonic kafalar. 
Makine, maksimum hızda (4 renk bas-

MIMAKI TS300P-1800 
Süblimasyon Baskıda Kuralları 
Değiştiriyor
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kıda 115m2), bulunduğu zeminde 
sabit kalıyor ve tüm aparatlarına 
rağmen minimum ses seviyesine 
sahip. 
Dahası, tek pass baskıda dahi, 
daha az detaylı imajlarda bile çok 
iyi baskı kalitesi sunuyor. İki ya da 
üç pass baskı, 4 renk versiyonlarla 
yapılan birçok uygulamanın kalite 
ihtiyacını karşılıyor. TS300P-1800 
ayrıca, 1.95m enindeki transfer 
kağıdına baskı yapabilmesiyle öne 
çıkıyor. Parça baskılarda ihtiyaç du-
yulan 1.95’lik transfer kağıt genişliği 
sayesinde, iki forma aynı anda bası-
labiliyor. Bu da firmaların üretimlerini 
daha efektif hale getiriyor.

BASKI KAFASI
Panasonic kafaların boya ateşleme 
gücü eşsiz. Makine, her biri 200 
nozülden oluşan 4 ayrı hatta 4 baskı 
kafasına sahip. Kafaların genişliği, 
56.2 mm’den daha az değil. En küçük 
damla boyutu ise 5 pikolitre. Daha 

büyük damla boyutları sırayla ateşle-
nen diğer damlacıklarla güçlendiriliyor. 
Yapılan ayarların sayısına bağlı olarak, 
maksimum damla boyutu ise 18 ya 
da 24 pikolitre arası değişiyor. Genel 
olarak konuşacak olursak, baskı-
nın yüksek doğruluk oranı, kafanın 
malzemeden ne kadar yüksekte 
konumlandığına bağlı. Kafa, standart 

olarak 3mm yükseklikte ayarlanabiliyor, 
üstelik bu uzaklık alışılmışın dışında. 
Ancak 5mm ila 7 mm yükselikte 
ayarlamak da mümkün ve bu yüksek-
likte elde edilen kalite de oldukça iyi. 
Köşelerin keskinliği ve detaylı görünüm 
de bundan çok çok az etkileniyor. 
Kafa da, bakım ayarı ve yükseklik ayarı 
ile orantılı hareket ediyor.

level, despite all of its accessories. 
Furthermore, it offers a very good 
printing qualit even for sing-pass 
printing and images with less details. 
Two or three pass printing meet the 
quality needs of many applications, 
implemented with 4 colored versions. 
Also TS300P-1800 comes forth 
with its capability to print on transfer 
paper, at the width of 1.95m. Thanks 
to the transfer paper width of 
1.95m, two forms can be printed 
at the same time. This makes the 
production of companies more 
effective.

PRINTING HEAD
Panasonic heads have a unique 
firing power. The machine has 4 
different printing heads, each of 
which is consisted of 200 nozzles, 
on 4 different lines. The width of 
the heads is not less than 56.2 
mm. The smallest drop size is 5 
picoliters. According to the number 
of the adjustments, the maximum 
drop size is between 18 or 24 
picoliters. Generally speaking, high 

accuracy of printing depends on how 
high a head is located on a material. 
A head can be positioned at 3 mm 
above as a standard and this length 
is extraordinary. However, it is also 
possible to position it at 5mm and 
7mm, and the quality is quite good at 
this height. Sharpness of the corners 
and detailed apperance is affected 

very little. Also the head moves in 
proportion with the maintenance and 
height adjustments.

TRANSPORTATION SYSTEM
It is almost impossible for a material 
to touch a head, because the height 
of the head is quite high. Also thanks 
to the vacuum bed under the printing 
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surface, the material stays tense in 
during the printing process. Adjust-
ment of material transportation and 
drying systems at the optimum level 
guarantees wrapping even thinner 
materials easiliy and tightly. The 
machine has the capacity to carry 
materials up to 40 kg. This means 
up to 650 meters of material can be 
loaded for the paper average of 35 gr. 
The loaded material is supported with 
an optional tension bar, as well. The 
printing surface also has a heating 
unit, which heats the material from 
background. This is supported with 
an external drier. 
The painting system with six lines 
is used with 2 liters original bulk 
ink bags. MIMAKI Sb410 dyes are 

produced especially to be used with 
these heads. While the four-colored 
dye set is quite high quality to obtain 
the desired quality, black color offers 
an extrate coating.

DYE SETS
There are more htan one dye sets. 
There are mainly 4 dye sets, yet light 
cyan and light mangenta colors can 
also be added, if desired.  Two special 
colors, fluorescent pink and fluores-
cent yellow, are ideal for sportswear. 
Thanks to the system, to which 2 x 
4 colors can be loaded, it automati-
cally passes to another bag when a 
dye bag is depleted. Therefore, the 
printing process is not interrupted in 
the middle.

Various auxilary systems also provides 
guaranteeing the quaility and conti-
nuity of printing. Some maintenance 
operations are made by the machine, 
itself. For exaple, thanks to Nozzle 
Control Unit (NCU), the machine 
checks clogged nozzles and automat-
ically replaces clogged nozzles with 
the working ones, thanks to Mimaki’s 
Nozzle Recovery System. Therefore, 
there is not any changes in the print-
ing quality. Besides, the wiper system, 
which clears the printing heads, can 
be automatically cleaned, as well. 
All of these features are designed to 
remove the need for operator’s help 
in printing and maintenance process. 
You have to just place the paper, turn 
on software and print!

TAŞIMA SISTEMI
Malzemenin kafaya değme ihtimali 
neredeyse yok çünkü kafa yüksek-
liği fazla. Baskı yüzeyinin altındaki 
vakum yatağı sayesinde de malzeme 
baskı sırasında gergin kalıyor. Malze-
me taşıma ve kuruma sistemlerinin 
optimum düzeyde ayarlanması, daha 
ince malzemelerin dahi kolayca ve 
sıkıca sarılabilmesini garanti ediyor. 
Makine, 40kg’a kadar malzeme taşıma 
kapasitesine sahip. Bu da ortalama 
35gr’lık kağıt için, 650 metreye kadar 
malzemenin yüklenebileceği anlamına 
geliyor. Yüklenen malzeme opsiyonel 
bir gerilim barı ile de destekleniyor. 
Baskı yüzeyi de malzemeyi arkadan 
ısıtan bir ısıtma ünitesine sahip. Bu da 
harici bir kurutucu ile destekleniyor. 
Sekiz sıralı boya sistemi, ikişer litrelik 

orijinal dökme boya poşetleri ile 
kullanılıyor. MIMAKI Sb410 boyaları 
bilhassa bu kafalar ile kullanılmak üzere 
üretilmiş. Dört renk boya seti istenilen 
kalitenin elde edilmesi için oldukça 
yeterliyken, siyah boya da ekstra bir 
kaplama sunuyor.

BOYA SETLERI
Birkaç boya seti mevcut. Esas olarak 4 
renk boya seti var, ancak istenirse light 
cyan ve light magenta renkleri de ekle-
nebiliyor. Floresan pembe ve floresan 
sarı gibi iki özel renk, spor giyim için 
ideal. 2 x 4 renk yüklenebilen sistem 
sayesinde makine, bir boya poşeti 
bittiğinde otomatik olarak diğer poşete 
geçiyor. Böylece baskı yarıda kalmıyor. 
Çeşitli yardımcı sistemler de baskının 
kalitesini ve sürekliliğini garanti altına 

almayı sağlıyor. Bazı bakım operas-
yonlarını makinenin kendisi yapıyor. 
Örneğin, Nozül Kontrol Ünitesi (NCU) 
sayesinde makine tıkalı nozülleri kontrol 
ediyor ve Mimaki’nin Nozül Kurtarma 
Sistemi sayesinde de tıkalı nozüllerin 
yerini otomatik olarak çalışanlarıyla de-
ğiştiriliyor. Böylece baskı kalitesinde bir 
değişme olmuyor. Öte yandan, baskı 
kafalarını temizleyen silgi (wiper) sistemi 
de otomatik olarak temizlenebiliyor. 
Tüm bu özellikler baskıda ve bakım 
sürecinde operatör yardımına duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırmak için tasarlan-
mış. Kullanıcısının tek yapması gereken 
kağıdı yerleştirmek, yazılımı çalıştırmak 
ve baskıyı yapmak.

TXLINK3 RIP YAZILIMI
TS300P-1800 gibi bir makine, eğer 



RIP programı sadece tekstil için geliştirildiyse maksimum verim 
sağlayabilir. Orijinal Ergosoft TxLink3 RIP yazılımı aynı zamanda 
çoklu renk yapılandırma yönetimine de sahip ve memnun edici 
renk profillerinin üretilmesini de sağlıyor. Yazılım, ayrıca renk kar-
telası da basarak uygun rengi eşleştirme imkanı da sunuyor. Bu 
yazılım, makine ile birlikte veriliyor.

DAHA FAZLA FAALIYET ALANI
TS300P-1800, sahip olduğu geniş baskı alanı ile MIMAKI’nin yeni 
bir baskı makinesi konsepti yaratmasını sağladı ve böylece sübli-
masyon boya kullanan tüm iş alanlarına hitap etme imkanı sundu. 
RIP yazılımı da dahil olmak üzere makineyi aldığınızda, operas-
yon gözetimine çok az ihtiyaç duyan, günde 20 saat aktif baskı 
yapabilecek ve 80m2 maksimum hızda günde 2.300m2’ye varan 
baskıya ulaşabileceğiniz bir makineye sahip olmuş oluyorsunuz. 
Makine birçok ince transfer kağıt ile kullanıma uygun. Oldukça 
uygun maliyetli orijinal boyalarla kullanılan makine sayesinde 
profesyonel bir üretim elde edilebiliyor. Floresan boyalar ile de spor 
giyim, mayo, ayakkabı ve aksesuar gibi çok daha farklı alanlara 
hitap ederek iş imlanları artıyor.Makinenin diğer MIMAKI çözüm-
lerinden en önemli farklı, bu makine ile başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duyulmayacak olması. Tüm sistemler tek bir makinede buluşuyor: 
Büyük dökme boya sistemi, ekstra kurutucu sistem, nozül kontro-
lü, ısıtıcı ve tekstil yazılımı… Bu makine tüm bunları kullanıcısına bir 
paket halinde sunuyor…

TXLINK3 RIP SOFTWARE
If the RIP software program is developed for textile, a machine 
like TS300P-1800 can provide maximum efficiency. The original 
Ergosoft TxLink3 RIP software also has multiple color configura-
tion management and provides the production of satisfying color 
profiles. The software provides an opportunity to match con-
venient colors by printing a color chart. Moreover, this valuable 
software is provided with the machine free of charge.

MORE AREA OF ACTIVITY
TS300P-1800 allowed MIMAKI to create a new printing machine 
concept, with its wide printing area, and thus it found an oppor-
tunity to appeal to all work fields, which use sublimination dye. 
Including RIP software, when you buy the machine, you have a 
machine, which needs very low monitoring during operation; can 
make active printing for 20 hours in a day; and with which you can 
achieve printing up to 2.300m2 in a day at the speed of maximum 
80m2. The machine is suitable for use with many thin transfer 
paper. Thanks to the machine, which is used with quite cost-effi-
cient original dyes, you will also have a professional production, at 
the same time. Furthermore, thanks to the fluorescent dyes, it is 
possible to increase your work potential by appealling at various 
fields like sportswear, swimsuits, footwear and accessories. The 
most significant difference of the machine from other MIMAKI 
solutions is that there is not any need for another product with this 
machine. All systems meet in one machine: large bulk dye system, 
extra dryer system, nozzle control, heater and textile software… 
This machine provides all of them as a package for its user.

 
… ve hala en 
iyi textüre 
makinası
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SSM GIUDICI TG2-AT hava tekstüre 
makinası bireysel, otomatik önden takım 
değiştirme sistemi ile tasarlanmış ve 
maliyete etin üretimi ile yüksek kalitede 
hava tekstüre ipliklerini polyester, polya-
mide ve propilen  POY/FDY olarak mü-
kemmel bir şekilde, farklı numaralarda 
tekstüre eder.

Hava Tekstüre

 Poy ipliklerinin yüksek hızda çekimi için 
elektrik ısıtıcılı sistem

 Optimize edilmiş ekipmanlar ve sürtün-
me yüzeyleri sayesinde çok düşük iplik 
kopuk oranı

 Makina ve cağlık olarak yüksek kulla-
nım kolaylığı

 Düşük bakım maliyetleri için sağlam 
makine tasarımı

 Opsiyonel, elastan sarım cihazı 

 Fantazi iplik uygulamaları için opsiyonel 
slup cihazı


