
Secagem e Fixação
Sistema de secagem de tinta por 
infravermelho e fixação de tinta
através do ColorFixer Opcional.

Impressão em 4 cores CMYK com 
tinta de pigmento dispersas base água.

Impressão direta em tecido base
 poliéster. Consultar outras opções.

TintasAbast. de Materiais
Sistema de alimentação por 
rolos com controle de tensão

automáticos, por meio de cilindros 
emborrachados, sem pinch rollers.

Sistema de impressão
Sistema de impressão completo, 

de alta produção. Impressora
e calandra conjugados.

solução inovadora para estamparia digital

KONICA KM1024iMAE-C

Ideal para estamparia digital

grandtex

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

1440
DPI

Alta resolução com 
1440dpi, permite imprimir 
com qualidade, estampas 

em todos os tamanhos

Área de impressão 3.2m de 
largura útil permite 

impressão em bobinas de 
tamanhos variados

Imprime direto em tecido com 
tintas de pigmento disperso. 
Redução de mão de obra e 
aumento de possibilidades. 

Baixo custo de impressão e
manutenção preventiva, 

gerando para sua empresa 
competitividade.

Assistência e suporte técnico
qualificados, com

disponibilidade de peças
pronta entrega no Brasil.

IMPRESSÃO DIRETA EM TECIDO

Modo Rascunho
02 passes. 96,0m²/h 190,0m²/h

Modo Produção
03 passes. 65,0m²/h 130,0m²/h

Modo Normal
04 passes. 48,0m²/h 95,0m²/h

Modo Qualidade
06 passes. 40,0m²/h 80,0m²/h

GRANDTEX 3204 GRANDTEX 3208



No mercado desde 1995, a VinilSul é um dos maiores 
distribuidores de equipamentos e suprimentos para comunicação 
visual, sublimação têxtil e impressão digital do Brasil.

Com oito Unidades Comerciais e Logísticas distribuídas 
estrategicamente pelo país, a empresa conta com uma ampla 
linha de suprimentos,  impressoras, equipamentos,  LEDs para 
indústria de luminosos e refletivos para sinalização viária, 
segurança pessoal e veicular. 

Saiba mais em

IMPRESSÃO 
direta em 

tecidos
tinta

pigmento 
disperso

Aplicações

Tecidos com base 

poliéster em geral, 

mesh, flags, decorativos, 

entre outros.

sobre a vinilsul

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia de impressão

Resolução Máxima

Tintas

Sistema de Limpeza de Cabeça

Abastecimento de Materiais

Interface de Comunicação

Software RIP

Painel de Controle

Sistema de Fixação de Tinta 

Compatibilidade de Materiais

Konica Minolta KM1024iMAE-C com 14picolitros

1440 DPI

Pigmento Disperso Base Água (4 cores CMYK ou 6 cores CMYKLcLm)

Sistema de limpeza automático eletrônico

Alimentação e rebobinamento automáticos com rolos tensionados

PCIEx1 de alta performance 

FlexiPRINT Power Rip Cloud

Via software PC

Sistema de secagem COLOR FIXER conjugado ao equipamento 

Tecidos com base poliéster em geral, mesh, flags, decorativos, entre outros
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