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Abast. de MateriaisSistema de tração
Pinch Rollers reforçados

com tracionamento preciso.

Secagem e Fixação
Secador e fixador
Infra Vermelho

Limpeza de Cabeça
Estação de limpeza totalmente

automática provê melhor
proteção as cabeças

de impressão.

Alimentação e rebobinamento 
automáticos com rolos

tensionados com motores duplos.

TintasPainel de Controle
Display LCD com controles

avançados via software. Controle
do sistema de vácuo e botão

de emergência.

Iluminação Interna
Sublimática 04 Cores

CMYK com abastecimento
automático de até 02 Litros

(Bulk Ink incluso).

Embutida com LED
na mesa de impressão e 
LED Móvel na estação

de limpeza.

Barra estabilizadora THK e 
Duplo Servo Motor X/Y

garantindo maior qualidade
de impressão.

Precisão Mecânica

RESOLUÇÃO 1440DPI
3.5 ~ 21 PICOLITROS

EPSON DX5

Altíssima Resolução!

Versões:
TX 3202S - 2 Cabeças

3,20 METROS
ÁREA DE IMPRESSÃO

Velocidade 
de impressão

*usando a largura 
máxima de 
impressão do 
equipamento.

Modo Rascunho
04 passes. 32,0m²/h

Modo Produção
06 passes. 21,0m²/h

Modo Qualidade  
08 passes. 16,0m²/h

TX3202S

CONFIABILIDADE E PÓS VENDA PROFISSIONAL

IMPRESSORA DIGITAL TÊXTIL JATO DE 
TINTA TX 3202S. 

A TX 3202S é voltada para impressão industrial sublimática 
e têxtil:  Ideal para empresas que utilizam da tecnologia de 
impressão por sublimação ou impressão direta em tecidos 
com base em poliéster que buscam alta resolução e produção. 
Utilizando tecnologia de impressão Epson DX5 Micro Piezo, 
possuí pontos variáveis de 1,5pL a 21pL.

Materiais: Tecido, papel de transferência, toalhas, 
mantas, couro, película, lona,   seda, vinil, dentre outros 
materiais. Com facilidade para alternar entre eles.

 O RECURSO DE IMPRESSÃO TÊXTIL

Redução substancial de tempo de produção, permitindo 
agilidade na entrega aos pedidos de clientes.
Número irrestrito de cores, gradações suaves e impressão de 
alta qualidade. Impressão ecologicamente viável.
 

PAPEL DE SUBLIMAÇÃO

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

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO

Sistema com sensor de mídia inteligente, mais precisão em suas 
mídias, evitando problemas de sobreposição ou de lacunas na 
hora da impressão.

ROLO DE MÍDIA COM PRESSÃO 
PNEUMÁTICA.

Ajusta a tensão de acordo com o material, suporta mídias 
pesadas de até 3,20m de largura. Motor de alta precisão que 
pode ajustar exatamente a velocidade e a força de acordo com o 
tipo de mídia.

AQUECIMENTO FRONTAL 

Há aquecimento frontal entre a plataforma da impressora e o 
rolo liso, o que ajuda na secagem do tecido estampado e evita 
manchas.

APLICAÇÕES IMPRESSORA TX 3202S 

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


