
Mutoh ValueJet 1938 TX

Bezpośredni druk na tkaninach

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

3 rodzaje atramentów:
do druku bezpośredniego
i pośredniego

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

Nowy, ciężki i precyzyjny
system prowadzenia mediów

Japoński Mutoh ValueJet 1938 TX wyposażony jest w 2 szybkie głowice, technologię DropMaster 
(kompensacja grubości medium), Intelligent Interweaving (druk bez paskowania) oraz VarDot. 
Ploter jest zaprojektowany do produkcji: odzieży, strojów kąpielowych, elementów wyposażenia 
wnętrz, mebli tapicerowanych, tkanin i tekstyliów domowych, flag, reklam, itd.

Porada
• Dzięki technologii 8-kanałowej (2xCMYK), jeden ploter może używać jednocześnie atra-

mentów sublimacyjnych i atramentów do druku bezpośredniego na tkaninach.

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.
5. Wybór 3 rodzajów atramentów: pigmentowe, sublimacyjne, dyspersyjne.
6. Niezawodność na lata - stalowy pasek posuwu karetki.

Klieverik GTC
System grzewczy olejowy
  stała temperatura na całej
   szerokości bębna
Pas transmisyjny Nomex
Szer. materiału 1650 mm
Średnica cylindra 195 mm
Temperatura max. 270 st. C
Prędkość  0.1 - 2.0 m/min

Przemysłowy kalander olejowy
OSZCZĘDZASZ30%

Zbiornik wyrównawczy
oleju, stała temperatura na 
całej powierzchni roboczej

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Certyfikat Oeko-Tex Parasole Odzież i moda Tkaniny dekoracyjne Flagi Stół / rynna na atrament

Druk bezpośredni na tekstyliach WYGRZEWARKA GRATIS

5.995 €
Kalander

Tandem


