TÊXTIL
Software Incluso!
Versões:
TX 1802S - 2 Cabeças

EPSON PRECISION CORE
Altíssima Resolução!

RESOLUÇÃO 1440DPI
3.5 ~ 21 PICOLITROS

18

1,80 METROS
LARGURA DE IMPRESSÃO

CONFIABILIDADE E PÓS VENDA PROFISSIONAL

Painel de Controle

Tintas

Limpeza de Cabeça e Iluminação

Secagem e Fixação

Sistema de tração

Abast. de Materiais

Display LCD com controles
avançados via software. Controle
do sistema de vácuo e botão
de emergência.

Sublimática 04 Cores
CMYK com abastecimento
automático de até 1,5 Litros
(Bulk Ink incluso).

Estação de limpeza totalmente automática provê
melhor proteção as cabeças de impressão.
LED Móvel na estação de limpeza.

Secador e fixador
Infra Vermelho

Duplo rolo revestido em borracha
para melhor tração sem uso de rollers

Alimentação e rebobinamento
automáticos com rolos
tensionados com motores duplos.

TX 1802S

Velocidade
de impressão
*usando a largura
máxima de
impressão do
equipamento.

Modo Rascunho
04 passes.

28,0m²/h

Modo Produção
06 passes.

19,0m²/h

Modo Qualidade
08 passes.

14,0m²/h

IMPRESSORA DIGITAL TÊXTIL JATO DE
TINTA TX 1802S.
Materiais: Tecido, papel de transferência, toalhas,

mantas, couro, película, lona, seda, vinil, dentre outros
materiais. Com facilidade para alternar entre eles.

obtendo resultados perfeitos de impressão, sem quaisquer linhas
de passadas.
As cores serão mais vivas e brilhantes, sem a poluição causada
pelo ar ou vapor quente em comparação com outro tipo de
impressão direta.

O RECURSO DE IMPRESSÃO TÊXTIL

IMPRESSÃO DIRETA EM ALGODÃO OU SEDA

Redução substancial de tempo de produção, permitindo
TX 1802S também pode imprimir diretamente em algodão (tinta
agilidade na entrega aos pedidos de clientes.
reativa) e seda (tinta ácida). Para estes tecidos, como exemplo o
Número irrestrito de cores, gradações suaves e impressão de algodão, é necessário pré-tratamento, como o revestimento; e
alta qualidade. Impressão ecologicamente viável.
também pós-tratamento, tais como a lavagem, vapor, e secagem.
PAPEL DE SUBLIMAÇÃO

Permite imprimir em papel de sublimação, com sistema de
tensão e altura da cabeça de impressão ajustável.

IMPRESSÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TECIDO
E ESPESSURA

Pode imprimir em diferentes espessuras de materiais, brilhante

ou opacos. Graças ao seu design especial sem uso de ‘‘roletes
IMPRESSÃO DIRETA EM TECIDO DE
POLIÉSTER COM TINTA PARA SUBLIMAÇÃO tracionadores’’ (pinch rollers), que permite abranger mais

Fone: 41 3033-6061
www.megagraphic.com.br
www. meuplotter.com.br

Impressão direta em tecidos compostos de poliéster, com ou
sem elastano (consulte compatibilidades).
O rolo de borracha dupla garante força motriz para manter o
tecido se movendo suave e continuamente.
Em tecidos com percentuais moderados de elastano, é
possível imprimir sem a necessidade de esteiras,

aplicações.
APLICAÇÕES IMPRESSORA TX 1802S

Têxtil, moda, decoração, personalização, brindes, comunicação
visual, materiais promocionais, materiais esportivos e
publicidade, entre outros. Permitindo versatilidade de produção.

