
SWJ-320 PRINTER

Todas as informações mais importantes em uma tela. 
O status da impressão do RIP e do job podem ser 
checados de uma vez. Agrupamento de arquivos são 
exibidos para fácil visualização.

No lado direito do programa Raster Link 6, ícones 
de rápido acesso são exibidos para selecionar uma 
condição de impressão de forma fácil.

É possível gravar os sets que são frequententemente 
usados em “Meus Favoritos”. Até 30 settings podem ser 
registrados e salvos.

Rearranjo de trabalho agrupado 
Organiza automaticamente os arquivos selecionados 
para a impressão de forma a otimizar a mídia.

Escala de cor 
Cria uma tabela com a gama de cores voltada para o 
tom que pretende chegar. Com ela impressa, é possível 
decidir pela tonalidade mais adequada de determinado 
arquivo.

Atualização pela Web
A atualização do programa pode ser feito pela internet 
conforme vão sendo lançadas pela fábrica. Não existe 
custo para atualizar uma versão do Raster Link 6 na 
internet.

SWJ-320S2 SWJ-320S4             
Cabeça de Impressão 2 cabeças piezo elétricas 4 cabeças piezo elétricas

Largura Máxima de Impressão Até 3,2 metros

Resolução 600 / 900 / 1,200 x 360 / 540 / 720 / 1,080 dpi

Tinta Tipo Tinta solvente CS-100 - 4 cores (C, M, Y, K)

Sist. de Abastecimento CS-100: garrafa de 2 litros para cada cor – 4 cores (C, M, Y, K)

Mídia Largura Até 3,250

Peso Feeding até 100kg e rebobinamento de 40kg

Sistema de Secagem 3 aquecedores inteligentes (pré, durante e pós) e secador

Interface USB2,0

Consumo de Energia Máquina :  AC 200V a 240 5A ou menos 
Aquecedor: AC 200V a 240 10A ou menos 
Secador : AC 200V a 240 14A ou menos

Ambiente de Operação Temperatura - 20° a 35 ° C 
Umidade - 35-65% RH (semcondensação)

Dimensão 4.560 mm x 1.200 mm x 1.405 mm

Peso da Máquina 600 kg ou menos  

No Break Recomendado Intel 1-  3KVA
Intel 2, 3- Podem ser ligados na tomada

Especificações e Recomendações Exigidas 1.Dupla conversão, onda senoidal, com transformador isolador.
2.Monofásico e fator de potência no mínimo 0,7.

3.Tensão mínima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC

São dois modelos de máquinas que se diferenciam pela 
velocidades de impressão:
- SWJ-320 – 2 cabeças de impressão;
- SWJ-320 – 4 cabeças de impressão.

>> Alta Velocidade

INFORMAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

ANOTAÇÕES:

SWJ-320 S4

SWJ-320 S2
15.6m2/h

28.7m2/h

22.2m2/h
40.0m2/h

83.0m2/h

0,0 20,0 40,0 60,0 8 0,0 m2/h

Velocidade de impressão
Super Draft

(360x600 dpi, 2P, Bi)

(540x600 dpi, 4P, Bi)

Draft

(720x600 dpi, 8P, Bi)

Standard

51.9m2/h

A tecnologia de recuperação de nozzle, permite uma operação 
continua em caso de obstrução de algum injetor durante a 
impressão.
Através do painel de operação, anule o nozzle obstruído.
Esta função lhe dará autonomia para manter a qualidade de 
seus trabalhos até a chegada de um técnico.
*A recuperação de nozzle é limitada

>> NRS - Sistema de recuperação de Nozzle SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FÁCIL MANUSEIO

Três tamanhos diferentes de ponto de impressão e resolução 
máxima de 1.080 x 1.200 dpi possibilitam impressões de alta 
qualidade e definição, sem efeito granulado, mesmo operando 
em 4 cores.

>> Pontos variados com tamanho mínimo
de 7 pl

- Disponível com 2 e 4 cabeças;

- Alta resolução em qualidade de impressão;

- Para aplicações internas e outdoors;

- Função de recuperação de nozzle.

>> Série SWJ-320

CARACTERÍSTICA DA LINHA

>> Área Necessária

Alguns dos exemplos deste catálogo são renderizados; Especificações, desenho e dimensões estabelecidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio; O nome das empresas e mercadorias usadas neste catálogo possuem registro 
de marca nas respectivas empresas; As impressoras a jato de tinta usam finos pontos de impressão, portanto, podem ocorrer variações de cores após a troca da cabeça de impressão. Além disso, note que se for usado várias unidades, as cores 
podem variar de intensidade de uma unidade para a outra; Para melhor qualidade de impressão e resultados, é necessária manutenção periódica dos equipamentos; É de responsabilidade dos clientes a ciência das leis aplicáveis ao produto e 
qualquer infringimento das mesmas; A Mimaki orienta a realização de testes de impressão antecipadamente à compra do  equipamento.
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Trabalhos de gigantografia com a confiabilidade da marca Mimaki. A série SWJ-320 
trás estes dois conceitos, uma marca reconhecida por sua engenharia de ponta, com a 
robustez e a qualidade que o mercado busca, aplicado em produtos gigantes.

Com a SWJ-320, é possível oferecer às grandes agências produtos que realmente se 
destacam na comunicação. Sua marca será vista de longe!

Além da Gigantografia
Com o objetivo de unir grandes formatos com a qualidade exigida em trabalhos mais detalhados de menores 
formatos, a Mimaki lançou a Série SWJ-320. Esta série trabalha com disparos de pontos de até 7 picolitros, 
um tamanho de ponto tão pequeno que permite reproduzir além dos produtos gigantes, os trabalhos menores. 
Com esta tecnologia empregada e uma tinta de alto desempenho, o leque de oportunidades aumentam. Mais 
trabalho entrando no bureau e menos ociosidade para o seu equipamento.

Além das Expectativas...
A tecnologia MAPS 2 reduz a evidência de marcas. 
Com este sistema de disparo de gotas dispersas, as marcas de 
passadas não são evidenciadas, possibilitando trabalhos em passadas 
menores mesmo no bidirecional.

Qualidade e produção

Os sistemas de limpeza da SWJ-320 minimizam operação 
de usuário, pois muitos deles são automatizados.  
 
O operador pode deixar pré definido a frequência do 
refresh*, da maneira que melhor se encaixa no processo 
dele. Até 3 níveis de limpezas podem ser feitas: fraca, 
média e forte. Todas estas ações feitas pelo painel da 
máquina, sem contato direto com as peças internas. 

Como resultado, temos menor probabilidade de problemas 
e maior durabilidade das peças.

* É um pulso elétrico feito na cabeça, para o disparo da tinta e evitar o entupimento.

Sistemas de limpeza automático

Devido a alta produção da máquina e o volume de tinta 
usado em imagens chapadas, a máquina vem com 
secador externo padrão, equipado com um heater, permite 
rebobinar a mídia já seca.

 Secador externo

padrão normal padrão MAPS

A tinta CS-100, disponível em garrafa de 2 litros, não somente possui 
preços mais acessíveis que os cartuchos convencionais de solvente, 
como apresenta excelente estabilidade e não possui propensão a 
entupimento de nozzles.

Tinta solvente confiável e com preço acessível 
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