
Geniş format baskı makineleri ve kesim sistemlerinin li-
der üreticisi Mimaki, Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B direkt 
tekstil makinelerinde hem süblimasyon hem de pig-
ment boyaların kullanılabilecek şekilde güncellendiği-
ni duyurdu. Böylelikle boya sistemini değiştirmeye gerek 
kalmadan tek makine ile çok geniş yelpazedeki tekstil 
malzemeler üzerine direkt baskı yapmak mümkün ola-
cak. Şimdiye kadar mevcut olmayan bu yeni teknolo-
ji, Mimaki’nin bu makinelerinde esnekliği ve verimliliği 
üst düzeye çıkaracak devrim niteliğinde bir gelişmedir. 
“Son zamanlarda tekstil ve giyim sektöründe hızlı tesli-
mat süreleri ve daha kişiselleştirilmiş üretimler giderek 
önem kazanmaya başladı. Bu yeni sistem de özellikle 
ürün ve numunelerde çok daha uygun maliyetli az ha-
cimli üretim taleplerine yönelik tasarlanmıştır” şeklinde 
konuşan Mimaki Europe Satış Genel Müdürü Ronald 
van den Broek sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu 
sistem şu anlama geliyor: Kullanıcılar, her bir kumaş türü 

Mimaki, a leading manufacturer of 
wide-format inkjet printers and cut-
ting systems, today announced that 
its Tx300P-1800 and Tx300P-1800B dire-
ct-to-textile printers have been updated 
to simultaneously load both textile pig-
ment and sublimation dye inks. This enab-
les the use of a single printer to print dire-
ctly 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 for 
these Mimaki textile printers. “Recently, 
in the textile and apparel markets, quick 
deliveries and short, customised producti-
on 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, Ge-
neral Manager Sales of Mimaki Europe. “It 
means that producers can switch fabric 
types quickly and easily, selecting the ap-
propriate ink system for each fabric. And 
these inks do not require usage of water or 
steaming in the post-treatment process, 
making them environmentally sustainab-
le 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 operati-
on, one ink per printer must be selected. 
But now textile producers will be able to 
use the two most popular ink types in one 
single printer. The Tx300P-1800 and Tx300P-
1800B direct-to-textile printers will be able 
to simultaneously load TP400 textile pig-
ment ink for cotton and hemp materials 

Tek makine, iki ayrı boya! 
Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B 
baskı makineleri ile pamuk 
ve polyester dahil çok çeşitli 
malzemeler üzerine hızlı ve 
verimli baskılar hibrit boya 
sistemi ile artık çok daha kolay.

One printer, two inks: enabling 
fast, efficient print on cotton, 
hemp, polyester and more, at 
an entry-level cost and with a 
compact footprint.

Esnek üretimler için
Mimaki’den

yeni hibrit tekstil
baskı sistemi

Mimaki announces
unique hybrid

printer for flexible
textile printing
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için uygun boya türünü seçerek istedikleri kumaş türü-
ne göre kolayca baskı yapabilecekler. Bu boyalar ayrı-
ca baskı sonrası işlemler için su ya da buhar tüketimine 
gerek duymuyor. Bu da boyaları daha çevreci kılıyor.” 
Mimaki, kullanıcılarına süblimasyon, dispers, pigment, 
reaktif ve asit olmak üzere beş farklı boya türünü kul-
lanma imkanı sunuyor. Normal koşullarda, bir makine 
için bu boyalardan sadece biri ile kurulum yapılıyor. 
Ancak artık tekstil üreticileri tek bir makinede hem süb-
limasyon hem de pigment boyaları kullanabilecekler. 
Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B direkt baskı makineleri 
hem pamuklu kumaşlar için TP400 boyalarını hem de 
polyester kumaşlar için SB420 boyalarını kullanabile-
cek. Her iki boya türü de genelde ekstra buhar ya da 
yıkama gerektirmediği için de, makineler büyük bir 
alana ihtiyaç duymuyor, yüksek miktarda su tüketimi-
ne gerek kalmıyor ya da baskılı kumaş ile çalışmak için 
özel bir uzmanlığa ihtiyaç duyulmuyor. Gereken tek şey 
makine ve fikse ekipmanı. Böylece makine tasarımcı-
lar, kumaş atölyeleri ve eğitim merkezleri gibi giriş sevi-
yesindeki üreticiler için oldukça ideal hale geliyor. Bu 
çığır açan gelişmeden dolayı oldukça heyecanlıyız” 
şeklinde konuşan van den Broek sözlerine şu şekilde 
devam ediyor: “Kullanıcıların ilk yatırım maliyeti daha 
uygun kompakt bir makine ihtiyacı olduğunu gördük 
ve bu ihtiyaca oldukça özgün bir yaklaşımla yanıt ver-
dik. Dijital tekstil baskısı ilgi görmeye devam ettikçe, bu 
tür makinelerin tasarım ve eğitim alanında daha fazla 
yer alması, talep üzerine baskıda mevcut fırsatlar hak-
kında daha fazla kişinin eğitilmesine yardımcı olacak 
ve dijital baskılı tekstile olan talebi de artıracaktır.”

Makinenin sunduğu özellikler şu şekilde:
• TP400 pigment boyalar ile baskı sonrası işlem için ila-
ve ekipmana gerek kalmaz. Solvent, pigment ve bağ-
layıcı madde içeren bu boyalar, kumaşın su emilimine 
ve hava alma elverişliliğine zarar vermeden fikse edilir. 
Sonuç olarak pamuklu ve keten materyaller üzerinde 
mükemmel baskılar sağlanır ve iç mekan dekorasyon 
kumaşları, tişörtler ve diğer hazır giyim ürünleri için ide-
al baskılar elde edilir. • Sb420 süblimasyon boyalar ön 
işlem görmüş kumaşlar ve özellikle polyester malzemeler 
için özel olarak tasarlanmıştır. Baskı sonrası renkler ısı ile 
fikse edilir. Bu boyalar ile polyester üzerine baskı yapıldı-
ğında mükemmel renk keskinliği elde edilir ve renklerin 
tekrar üretilmesi daha kolay olur. • Tx300P-1800 baskı 
makinesi doğal ya da suni neredeyse tüm malzemelere 
direkt baskı yapabilir ve kalın ve dokunmuş tekstil malze-
meler için de uygundur. Uygun fiyatı, yüksek baskı hızı ve 
yüksek baskı kalitesi sayesinde az hacimli işler ya da kişi-
selleştirilmiş ürün numuneleri için idealdir. • Tx300P-1800B 
baskı makinesi, günümüzde sıklıkla kullanılan esnek mal-
zemeler üzerine baskı yaparken oldukça kullanışlı olan 
otomatik blanketli taşıma sistemine sahiptir. Makine, do-
ğal ve suni geniş yelpazedeki tekstil malzemeler üzerine 
baskı yapabilir ve moda, hazır giyim ve ev tekstil üretim-
leri için idealdir. Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B direkt teks-
til baskı makinelerinde kullanılan hibrit boya sisteminin 
satışı 2017 yılının ikinci yarısında başlayacaktır.

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 suitab-
le for use by designers, fabric workshops, 
and educational and research instituti-
ons. “We are very excited about this bre-
akthrough,” van den Broek added. “We 
understand the need for an affordable 
printer with a compact footprint for the-
se users, and we moved swiftly to add-
ress this need with a very unique appro-
ach. As digital textile printing continues 
to gain traction, placing these printers in 
design and educational 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, large 
post-treatment equipment is not required. 
These inks, which consist of solvent, pig-
ment 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 polyes-
ter. The colour is fixed using heat after prin-
ting. Printing on polyester with these inks 
delivers excellent colour accuracy and 
reproducibility. • 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 com-
bination of an affordable price, speed and 
high quality make it perfect for producing 
short runs or samples of customised and ot-
her designs. • The Tx300P-1800B printer uses 
an innovative automated belt-fed conve-
yance system that is particularly effective 
when printing on modern stretchable ma-
terials. 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 di-
rect-to-textile printers will be commercially 
available in the summer of 2017.
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