
Mutoh ValueJet 1938 TX | druk bezpośredni | PLOTER DO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

3w1: bawełna, poliester, tapeta

Atrament   3 rodzaje atramentów, m.in.
  z certyfikatem Oeko-Tex 100
  8 kanałów
Technologie Mutoh DropMaster X,  
  Intelligent Interweaving
Szer. materiału 1910 mm
Szer. zadruku 1900 mm
Rozdzielczość max. 1440 x 1440 dpi
Prędkość  max. 73 m2/h
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VJ-1938TX

ValueJet 1938TX is Mutoh’s new generation digital piezo drop-on-demand direct-to-
textile printer combining proven technology with a high-precision mechanical design.  
Developed in Japan, the 75” (1910 mm) wide VJ-1938TX can print directly on a wide 
range of fabrics up to a thickness of 3.5 mm.  The printer will deliver quality production 
speeds up to 40 m²/h.

The 1938TX can print on closed, open non-stretch and two way stretch fabrics thanks 
to the incorporated ink gutter and a newly engineered high-end fabric feeding, ten-
sioning and take-up system which will guarantee worry-free feeding and transport of 
fabrics.  The preferred solution for garment printing professionals!

Product Highlights 

 - Dual staggered head design with latest drop-on-demand piezo inkjet technology.
 - Variable drop printing - wide range of droplets & three drop families. Small drop- 
   lets ideal for light fabrics.  Larger droplets ideal for thicker fabrics requiring higher  
  ink loads.
 - Head height up to 6 mm to accommodate a wide range of fabrics.
 - Typical high quality production speeds up to 40 m²/h.
 - Newly engineered high end fabric feeding, front & back tensioning and motorised  
   take-up system for media weights up to 100 kg.
 - Integrated gutter system for open textiles.

Application Possibilities 

The ValueJet 1938TX is specifically targeted at sampling of short run on-demand & lo-
cal digital production of garments, upholstery, fashion, swimwear, interior deco fabrics, 
home textiles, flags, etc..

75” (191 cm) Wide Direct-to-Textile Printer

Mutoh Belgium - www.mutoh.eu / Mutoh Deutschland - www.mutoh.de 
Mutoh North Europe - www.mutohnorth.eu

Made in 
Japan

1910 mm 
Width 

Dual Head 
Setup

Head 
Height up 
to 6 mm

Up to 
1440 dpi

NOWOŚĆ!
ATRAMENTY POLIMEROWE:
jeden, wszechstronny
atrament do druku
bezpośredniego na różnych 
tkaninach

Technologie: Mutoh DropMaster X 
Mutoh Intelligent Interweaving 
i druk zmienną wielkością kropli

Nowy, ciężki i precyzyjny
system prowadzenia mediów

Ploter Mutoh ValueJet 1938 TX wyposażony jest w 2 szybkie głowice piezoelektryczne, technolo-
gię DropMaster (kompensacja grubości medium), Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) 
oraz VarDot. Ploter zaprojektowany jest do bezpośredniego druku: odzieży, strojów kąpielowych, 
dekoracji, mebli tapicerowanych, tkanin i tekstyliów domowych, flag, reklam, tapet, itd.

Dlaczego warto wybrać ten ploter?
1. Możliwość wejścia w nowy segment wysokomarżowego biznesu.
2. Druk bezpośredni i pośredni w „tekstylnej” szerokości 1.80 m.
3. Wydajność - dwie szybkie głowice + japońskie technologie.
4. Specjalny system prowadzenia tkanin + wbudowana rynna do materiałów o strukturze 

otwartej.
5. Uniwersalny atrament do różnego rodzaju tkanin, zarówno naturalnych jak i sztucznych
6. Niezawodność na lata - stalowy pasek posuwu karetki.

Atramenty polimerowe UltraVision TX

Tapety Odzież sportowa Odzież i moda Tkaniny dekoracyjne Flagi Stół / rynna na atrament

INNOWACYJNY DRUK BEZPOŚREDNI
dzięki atramentom Ultravision TX

Kalander

Tandem

UltraVision TX to innowacyjne atramenty do druku bezpośredniego na 
różnych materiałach: BAWEŁNA, len, wiskoza, POLIESTER, tapeta...

Zalety nowej technologii:
- 100% kompatybilności z aktualnym sprzętem na rynku
- uproszczona produkcja nie wymagająca pretreatment i postreatment
- tylko wygrzewanie - zadrukowany materiał nie wymaga prania 
  i suszenia
- zgodność z REACH i eko-paszportem OEKO-TEX
- brak lotnych związków organicznych (VOC-free)
- odporne na UVREWOLUCJA W DRUKU

1.560 zł/m-c

rata leasingowa od *


