
Wysokiej jakości, wszechstronna drukarka 
atramentowa do tekstyliów...

Produkt Tx300P-1800

Głowica On-demand piezo head (4 in-line printheads)

Rozdzielczość druku 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi, 1440 dpi

Maxymalna szerokość druku 1920 mm

Maxymalna szerokość mediów 1920 mm

Atra-
ment

Typ / Kolor

Sublimacyjne: Sb420 (Bl, M, Y, K, Lbl, Lm)

Dyspersyjne: Dd400 (C, M, Y, K, R, Grey, Violet, Pink)

Pigmentowe: TP400 (C, M, Y, K)

Reaktywne: RC400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk)

Kwasowe: AC400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk)* 1

Wielkość opakowania 2 L w opakowaniu

Grubość mediów 1 mm lub mniej

Waga mediów w rolce 40 kg lub mniej

Certy�katy
VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1

CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS),
CB, REACH, Energy Star, RCM

Interfejs USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000BASE-T

Zasilenie AC100 - 120V / AC200 - 240V

Zużycie energii AC100V : 1.44kW / AC200V : 1.92kW

Środowisko pracy Temperatura: 20 - 30 °C. Wilgotność: 35 - 65% Rh (bez kondensacji)

Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.) 3200 x 965 x 1857 mm

Waga 255 kg

 

 

 

 

 

*1 AC400 będzie dostępne w przyszłości. 

Zaawansowane oprogramowanie RIP 
maksymalnie zwiększa wydajność 
Tx300P-1800 Możliwe jest przypisanie kolorów dodatkowych do każdego koloru na osobnej palecie

Tworzenie pro�lów ICC na bazie CMYK i kolorów dodatkowych
Zastąpienie kolorów w danych rastrowych
Różnorodne funkcje panelowe, w tym step-and-repeat layout, użytecznych przy projektowaniu tekstyliów

Profesjonalne oprogramowanie RIP do separacji wielokolorowej
Oprogramowanie RIP do separacji wielokolorowej

ZAAWANSOWANY MECHANIZM WŁÓKIENNICZY DO OPTYMALNEGO NAPIĘCIA TKANINY

Stabilne podawanie i transport materiału mają kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości, dokładnego 
druku bezpośredniego na tekstyliach. Zaawansowana technologia w Tx300P-1800 pozwala to osiągnąć
przy zachowaniu optymalnego napięcia dzięki unikalnym i niezawodnym technikom Mimaki, 
opartym na wieloletnich badaniach i rozwoju drukarek atramentowych.

1.  Jednostka podawania

2.  Tylny pasek naprężający 

3.  Przedni pasek naprężający

 •   Czujniki monitorują zewnętrzne średnice przednich i tylnych rolek tekstylnych i utrzymują 
odpowiednie napięcie podczas drukowania.

4.    Rolki tylne

 •   Rolki wyrównują naprężenie, aby zapobiec powstawaniu zmarszczek na tekstyliach.

5.   Wał napędowy

 •   Wał obraca się do przodu, aby zastosować równomierne napięcie.

6.    Przedni pasek zwrotny

 •    Zachowuje odpowiednie napięcie w celu stabilnego odbierania materiału.

7.   Jednostka podnosząca

5. Wał napędowy Tkaniny

4.  Rolki tylne

2. 
Tylny pasek 
naprężający

1. 
Jednostka 
podająca

6.  Przedni pasek zwrotny

3. Przedni pasek naprężający

7. Jednostka podnosząca

  
Tx300P-1800 - Ścieżka tekstylna

Opcje i materiały eksploatacyjneSpecy�kacja

Produkt Nr Uwagi

Atrament na bazie 
barwników 
sublimacyjnych: Sb420

 

Niebieski I-SB420-BLD-2L-1

Opakowanie 2000 ml

Magenta I-SB420-MD-2L-1

Żółty I-SB420-YD-2L-1

Czarny I-SB420-KD-2L-1

Jasnoniebieski I-SB420-LBD-2L-1

Jasna magenta I-SB420-LMD-2L-1

Atrament na bazie 
barwników 
rozproszonych: Dd420

 

Cyjan I-DD400-C-2L-1

Opakowanie 2000 ml

Magenta I-DD400-M-2L-1

Żółty I-DD400-Y-2L-1

Czarny I-DD400-K-2L-1

Czerwony I-DD400-R-2L-1

Szary I-DD400-G-2L-1

Fioletowy I-DD400-V-2L-1

Różowy I-DD400-P-2L-1

Atrament pigmentowy 
do druku na tekstyliach: 
TP400

Cyjan I-TP400-C-2L-1

Opakowanie 2000 ml
Magenta I-TP400-M-2L-1

Żółty I-TP400-Y-2L-1

Czarny I-TP400-K-2L-1

Atrament na bazie 
barwników reaktywnych: 
RC400  

Cyjan I-RC400-C-2L-1

Opakowanie 2000 ml

Magenta I-RC400-M-2L-1

Żółty I-RC400-Y-2L-1

Czarny I-RC400-K-2L-1

Niebieski I-RC400-BL-2L-1

Czerwony I-RC400-R-2L-1

Pomarańczowy I-RC400-OR-2L-1

Jasnoczarny I-RC400-LK-2L-1

Atrament na bazie 
barwników kwasowych: 
AC400*1

 

Cyan

TBA Opakowanie 2000 ml

Magenta

Żółty

Czarny

Niebieski

Czerwony

Pomarańczowy

Jasnoczarny

Płyn spłukujący 03 FL003-Z-22
Płyn spłukujący
do czyszczenia głowicy,
kartridż 220 ml

 

Płyn spłukujący 03 FL003-Z-2L
Płyn spłukujący 
do czyszczenia głowicy, 
opakowanie 2 l

Płyn spłukujący 12 FL012-Z-22

Płyn spłukujący 
do atramentów 
z serii TP400, 
kartridż 220 ml

CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
al. Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Szkółkarska 25
62-002 Suchy Las
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl



5 rodzajów atramentu gwarantuje szeroki wachlarz zastosowań na wielu rodzajach tekstyliów*

Rodzaj atramentu Nazwa produktu Kolory Cechy Zastosowanie Tkaniny

Barwniki 
sublimacyjne Sb420 Bl, M, Y, K, Lbl, Lm Atrament sublimacyjny do druku bezpośredniego. Nie wymaga papieru transferowego Miękkie oznakowania Poliester

Barwniki 
dyspersyjne Dd400 C, M, Y, K, R, Szary, Fioletowy,

Różowy
 Atramenty utrwalane są w wysokiej temperaturze i posiadają dużą trwałość Tekstylia przemysłowe, odzież

luksusowa, wystrój wnętrz
Poliester, nylon, włókna 
octanowe i inne

Pigmentowy 
do druku 
na tekstyliach

TP400 C, M, Y, K Prosty proces przetwarzania po druku. Nie wymaga poddawania działaniu pary, prania, 
ani suszenia. Atramenty utrwalane wyłącznie wysoką temperaturą(1) Odzież, wystrój wnętrz Bawełna, konopie i inne 

włókna
 

Barwniki 
reaktywne Rc400 C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk

Atramenty oferujące szeroką i żywą gamę kolorów, odporne na działanie wody, 
światła i na ścieranie, jako że cząsteczki barwników łączą się z włóknami

 
 Odzież, wystrój wnętrz Bawełna, konopie, jedwab, 

wiskoza i inne włókna

Barwniki
kwasowe Ac400 C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk Atramenty oferujące żywe i błyszczące kolory na wybranych włóknach naturalnych 

lub syntetycznych
Odzież, wystrój wnętrz Wełna, skóra, jedwab, nylon 

i inne włókna

Dobierz rodzaj atramentu do planowanego zastosowania. Zmiana rodzaju atramentu po instalacji nie jest możliwa. (1) w zależności od wymagań druku, konieczne może być pranie.

KLUCZOWE ELEMENTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Systemy eliminujące przerwy w druku
System zamiany dysz (NRC)
W przypadku, w którym awarii dyszy nie można naprawić z użyciem funkcji serwisowej, 
druk można kontynuować dzięki zastąpieniu uszkodzonej dyszy inną, bez utraty produktywności 
i bez utraty jakości obrazu.

Funkcja UISS umożliwia 
ustawienie dwóch opakowań 
atramentu na każdy kolor. 
Kiedy jedno opakowanie się 
kończy, urządzenie zaczyna 
pobierać atrament z drugiego 
opakowania tego samego 
koloru.

System ciągłego podawania 
atramentu (UISS)

Dysza nie wyrzuca atramentu, 
przez materiał przebija się światło.

Element 
odbierający światło

Głowica

Element 
emitujący światło

Dysza uszkodzona

Na podstawie danych z NCU 
urządzenie zastępuje niesprawne 
dysze dyszami działającymi.

Wyjątkowy podwójny system podawania atramentu
Dzięki wyjątkowemu podwójnemu systemowi podawania atramentu w Tx300P-1800 można 
zainstalować zarówno atrament pigmentowy do druku na tekstyliach, jak i atramenty na bazie 
barwników sublimacyjnych. Umożliwia to wykorzystanie jednego plotera do druku na wielu 
różnych rodzajach tekstyliów bez konieczności zmiany systemu atramentu.

Atrament Mimaki TP400 do druku na tekstyliach i Sb420 na bazie barwników sublimacyjnych 
na ogół nie wymagają poddawania wydruku działaniu pary ani prania w procesie przetwarzania 
po druku, ploter nie wymaga więc dużej przestrzeni do instalacji, dużej ilości wody ani 
specjalistycznej wiedzy na temat postępowania z zadrukowaną tkaniną. 
Konieczny jest tylko ploter i urządzenie do utrwalania kolorów.

Urządzenie do utrwalania kolorów

Zmniejszenie kosztów

Oszczędność miejsca

Brak wymogu 
posiadania 
specjalistycznej wiedzy

Funkcja w pełni 
zautomatyzowana

NCU 
(system 

sprawdzający 
dysze)

Zatkana 
dysza

Czyszczenie

Brak zatkanej 
dyszy kontynuowanie 

druku

Zatkana 
dysza

Brak zatkanej 
dyszy kontynuowanie 

druku

NCU NRS (system 
zamiany dysz)

Kontynuowanie 
druku

NIEZWYKLE SKUTECZNE OPROGRAMOWANIE TXLINK3 LITE RIP 

1) Zamiana kolorów Żądane kolory mogą być przedstawiane poprzez określenie ilości atramentu z każdego koloru

2) Funkcja tworzenia i powtarzania wzoru Możliwość tworzenia dużych wzorów na bazie jednego obrazu, w tym wzorów powtarzających się i odbić lustrzanych.

3) Tworzenie wielokolorowych pro�li ICC Pro�le ICC można tworzyć w celu dopasowania koloru docelowego zgodnie z instrukcjami kreatora

Twórz kolory, jakie chcesz
Jeśli wydrukowany kolor różni się 
od spodziewanego, funkcja zamiany 
kolorów umożliwia użytkownikowi 
określenie żądanego koloru wydruku 
jako koloru docelowego. Funkcja ta 
sprawdza się szczególnie w reprodukowaniu 
kolorów �rmowych.

Zamiana kolorów według katalogu 
próbek / nazwy koloru
Często używane kolory mogą zostać 
zapisane w formie listy, aby umożliwić 
automatyczną zamianę kolorów 
po otwarciu pliku w oprogramowaniu RIP.

Łatwe tworzenie różnych danych 
dotyczących kolorów
Dzięki TxLink3Lite, kolory łatwo można 
zastępować w danych wektorowych 
i rastrowych.

Druk wzornika kolorów
Zarówno „katalog próbek” jak i „nazwy 
kolorów” posiadają funkcję „drukuj 
podobne kolory”, która umożliwia 
wydrukowanie kolorów podobnych 
do wybranego w formie wzornika.

Łatwa zamiana kolorów w danych rastrowychOdtworzony został kolor docelowy

Oryginalny obraz

wzór standardowy

Bez pro�lu ICC

 wzór powtarzany w poziomie wzór powtarzany w pionie

Po zastosowaniu pro�lu ICC

odbicie w poziomie  odbicie w pionie odbicie w pionie i w poziomie

Wzór powtarzający się: Odbicie lustrzane: 

PROCEDURY TWORZENIA PROFILI KOLORÓW

1. Określ kolor atramentu dla każdej dyszy

2. Ustaw całkowity limit atramentu
Wydrukuj kartę limitu atramentu, po czym ustaw maksymalną ilość atramentu

3. Zmierz błąd gęstości atramentu
(dostosowanie gradacji gęstości atramentu) Mierzona jest gęstość każdego atramentu. 
Gęstość jest obliczana i korygowana automatycznie.

4. Tworzenie pro�lu ICC
Pomiar karty kon�guracyjnej wydrukowanej w Colour GPS. Pro�l tworzony jest automatycznie.

 

   

   

    

  
Przy druku na tekstyliach z wystającymi włóknami konieczne 
jest wyższe ustawienie głowicy, żeby zapobiec kontaktowi 
pomiędzy głowicą i wystającymi włóknami (rys. 1)

W konwencjonalnych modelach ograniczona wysokość głowicy 
zmniejsza precyzję rozmieszczania kropli atramentu (rys. 2)

Tx300P-1800B posiada nową, zaawansowaną głowicę o dużym 
prześwicie, zapewniającą precyzyjne rozmieszczanie kropli 
atramentu, umożliwiając wysokiej jakości druk na wielu różnych 
rodzajach tkanin (rys. 3)

Prześwit głowicy jest w pełni regulowany w zakresie od 2 do 7 mm 
w krokach po 0,05 mm, co umożliwia druk na tkaninach 
o różnej grubości.

  

  

REGULOWANA, WIĘKSZA WYSOKOŚĆ GŁOWICY DO DRUKU NA GRUBYCH TKANINACH

Dzięki wysokiemu prześwitowi nowa głowica 
zapewnia piękne wydruki na tkaninach 
z wystającymi włóknami.

Przy małym prześwicie głowica dotyka 
wystających włókien, co powoduje 
obniżenie jakości druku.

Rys. 2
Tradycyjny ploter
Prześwit głowicy / 5 mm

Nieprecyzyjne rozmieszczanie kropli 
atramentu powoduje rozmycie 
drukowanego tekstu i linii.

Rys. 3
Nowa głowica
Prześwit głowicy / 5mm

Precyzyjne rozmieszczanie kropli 
atramentu umożliwia druk ostrego, 
wyraźnego tekstu i linii *3

Rys. 1: Prześwit głowicy

Tx300: nowa głowica

Tradycyjny ploter

*3: Optymalna wysokość głowicy zależy od warunków druku. Atrament / Sb42. Zalecana wysokość głowicy / 3 mm

Wysokiej jakości, wszechstronna, bezpośrednia 
drukarka atramentowa do tekstyliów...
Niekwestionowana wiedza Mimaki w branży tekstylnej została odzwierciedlona w nowatorskim 
modelu Tx300P-1800, który umożliwia drukowanie bezpośrednio na prawie każdym rodzaju materiału 
naturalnego lub sztucznego. Bez wysiłku łącząc jakość i szybkość, Tx300P-1800 idealnie nadaje się 
do zastosowań takich jak moda, wyposażenie wnętrz, miękkie oznakowanie i wystawy.

Tx300P-1800 oferuje:
Maksymalna prędkość drukowania 66m2 / h 
(przy drukowaniu przy użyciu atramentu 
do sublimacji Sb420)

Atramenty sublimacyjne, dyspersyjne, reaktywne 
i kwasowe oraz tekstylne

Zaawansowany mechanizm podawania tkanin 
dla uzyskania optymalnego napięcia tkaniny

 Mimaki Bulk Ink System (MBIS) i duże zestawy 
atramentów

Najnowszy system Mimaki Advanced Pass (MAPS) 
w celu zmniejszenia bandowania

Nozzle Check Unit (NCU) zapewnia niezawodne 
ciągłe drukowanie

Możliwość ustawień wysokości karetki od 1-7 mm 
dla grubych i tkanych materiałów tekstylnych

 Unikalny system  podawania atramentów 
do równoczesnego ładowania atramentów 
barwnikowych i sublimacyjnych na jednej drukarce

 

1920 mm MAX. SZEROKOŚC DRUKU

NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE TEKSTYLNE

1080 DPI MAX ROZDZIELCZOŚĆ

68m 2/h MAX. PRĘDKOŚĆ

NIEPRZERWANE CIĄGŁE DZIAŁANIE
Twórz  ...

Modę i odzież, szaliki i jedwabne krawaty, 
torebki, meble do domu i tkaniny obiciowe, 
�agi i oznakowania miękkie, sklepy detaliczne 
tekstylne, gra�ki wystawowe i wiele więcej ...

INŻYNIERYJNA PERFEKCJA 
I KREATYWNA INNOWACJA

Firma Mimaki Engineering, założona w Japonii w 1975 r., 

przez lata pracowała na osiągnięcie pozycji globalnego lidera 

z dużymi bazami operacyjnymi w krajach Azji i Pacy�ku, Europy 

i w Stanach Zjednoczonych.

Znana z nagradzanej wydajności swoich produktów, 

niezrównanej jakości konstrukcji i innowacyjnej technologii, 

�rma Mimaki jest wiodącym producentem szerokoformatowych 

ploterów do druku atramentowego i wycinarek przeznaczonych 

na rynek oznakowań i poligra�i, rynek tekstylny, odzieżowy 

i rynki przemysłowe. Mimaki oferuje też pełną gamę produktów 

dodatkowych: sprzęt, oprogramowanie oraz materiały 

eksploatacyjne, takie jak atramenty i ostrza do cięcia.

Od zewnętrznego oznakowania i billboardów do dekoracji 

wnętrz i umeblowania, od opakowań i etykiet do upominków 

promocyjnych i odzieży – �rma Mimaki zaangażowana jest 

w rozwój technologii, która ustanawia nowe standardy w branży, 

tworząc maszyny i produkty zamieniające to, co wyobrażą sobie 

nasi klienci, w zapierającą dech w piersiach rzeczywistość.

• • •  Mimaki dostarcza


