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Kısa kısa

Alanında dünya lideri olan Mimaki, geniş formatlı inkjet baskı 
makinası ve bas kes üreticisi olarak tabela, grafik, tekstil 

giyim ve endüstriyel pazarlar için yeni süper geniş formatta 
TS500P-3200 baskı makinesini Şubat 2016’da dünya pazarına 
sunmaktan gurur duyar. Bu 3.2 m genişliğinde metraj sübli-
masyon baskı yapan baskı makinesi; tekstil iç mekan tabela 
baskıları ve ev tekstili dahil olmak üzere birçok alanda kulla-
nılabilir.

Büyüyen kişiselleştirme trendine uygun

Gelişen dünyada artık geleneksel analog baskı sistemleri yerine 
inkjet baskı sistemleri kullanılmaktadır. Hızlı baskı yapabilme bol 

çeşitlilik ve az adette düşük maliyetli baskı özelliğine sahiptir. 
Mimaki EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten konuy-
la ilgili şunları söylüyor: “Moda endüstrisi ile özel ve değişken 
baskı miktarlarını iyi kullanmak için dijital baskının faydalarını 
ortaya koyarak başladık. Bu trendin şimdi iç dekorasyon ve ev 
tasarımı için büyüdüğünü görmekteyiz. Ayrıca bu değişim üre-
tim yöntemi ile sınırlı değil, değişim üretim yeri ile de devam 
etmektedir. Üretim tesisleri düşük maliyetli uzak yerlerden tüke-
ticilere daha yakın olan kentsel alanlara kaymıştır. Biz inanıyo-
ruz ki bu trend gelişerek ekstra geniş formatlı baskılara tekstil, 
ev mobilyaları, yatak örtüleri perdeler, döşemeler ve nevresime 
kadar genişleyecektir.” 

Yeni Mimaki TS500P-3200 inkjet baskı makinası ev tekstil ürünleri ve iç 
mekan tabela sektörünü hedeflemiştir. Yüksek karışımlı, düşük hacimli 

tekstil yeni trendiyle süper geniş baskı özelliği ile öne çıkıyor.

Mimaki’den Yeni TS500P-3200 
İnkjet Baskı Makinesi ile

Hayal Gücünüzün Sınırlarını Zorlayın
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Çevre Dostu

Süper geniş formatlı TS500P- 3200 inkjet yazıcı kumaş üzeri-
ne baskı için ideal olup yeni tip baskı kafaları ile yüksek hızda 
saatte 180m2 baskı sağlar. 12 adet baskı kafası çapraz halinde 
dizilmiş olup, yüksek hızda uygun mürekkep damlacığı açısını 
korumak ve emin olmak için yüksekliği ayarlanabilecek şekilde 
dizilmiştir. Bu sistem düşük maliyetli ince transfer kağıtlarında 
yüksek kalitede baskı sağlar. 

Mimaki’nin avantajlı pass sisteminin (MAPS4) anti şeritleme 
işlevi damlacık sayısının azalması ile şeridin sınırlarını daha gü-
zel bir baskı sağlamak için ayarlar. Buna ek olarak yeni dizayn 
edilen otomatik medya besleyicisi (AMF) istikrarlı olarak yüksek 
hızda bile transfer kağıdının baskı kalitesini korumayı sağlar.  

Ayrıca çevre dostu hafif ve katlanabilir olduğundan baskıdan 
sonra uçucu organik bileşenleri ortama yayılmaz ve taşıma es-
nasında CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardım eder. 

Teknolojik gelişimler pazarın büyümesini sağlar

Mimaki TS500P-3200 modeli birçok üretim avantajı sunar: 

• 3.2m süper geniş baskı makinesi geniş perdeler, yatak çar-
şafları ve diğer ev eşyaları için extra geniş kumaşlara sublime 
transfer baskı için idealdir.

• Saatte 180m2’lik baskı hızı yüksek verimlilik sağlar

• Yeni baskı kafası ve besleme mekanizması 3.2 m genişlikteki 
malzemeler üzerinde yüksek hız ve kalitede baskı sağlar

• AMF otomatik medya besleyicisi 3.2m genişlik ve 130 kg ağır-
lıktaki medyayı besleme özelliği ile baskı kalitesini sabit tutar.

• Kırışıklığı azaltma transfer mekanizması (cockling-reduction 
transfer mechanism) geniş kağıt üzerinde yüksek hızda kaliteli 
üretim yapılabilmesini sağlar.

• Yüksek performans RIP yazılım programı TxLink3 Lite her 
renkteki mürekkep hacmini belirler ve tek görüntüden yüksek 
mükemmel modeller üretir. (tekrar ve aynalama modeller dahil)

• Kesintisiz baskı destekli nozül kontrol ünitesi otomatik ola-
rak tıkanıklığı algılar ve kafayı gerektiğinde temizler. Tıkalı nozül 
eğer temizlikten sonar kurtarılamadıysa nozül kurtarma sistemi 
devredeyken (NRS) açık nozüller ile otomatik olarak değişir ve 
firesiz baskıyı sağlar.

• Harici mürekkep haznesi destek ünitesindeki büyük mürek-
kep deposu uzun süre baskı yapmasını sağlar.

Büyük ve Geniş Düşün

Horsten’ın eklediği üzere, iç dekorasyon pazarı büyüyen bir pa-
zardır. PVC solvent baskı ile karşılaştırdığımızda, iç dekorasyon 
kumaş talepleri her geçen gün artıyor. Bu esnek üretimin par-
çası sayesinde moda dekorasyon taleplerinde oldukça yaratıcı 
ve hevesli tasarımlar oluşması sağlanıyor. Horsten son olarak 
şunları söylüyor: “Mimaki, bu pazar ihtiyaçlarını karşılamış ol-
maktan heyecan duyuyor. Hayal gücüne nokta koyamazsınız. 
Bu, hayal ettiklerinizin yansımasını baskı üzerinde göreceğinizin 
garantisidir.” 


