
Seria ValueJet „X” obejmuje aktualnie 3 plotery gra-
ficzne. Szybkie, jedno głowicowe ValueJety 1324X 
i 1624X oraz produkcyjnego 1638X. Z kolei linia 
drukarek sublimacyjnych ValueJet z seri „X” to dwa, 
dwugłowicowe urządzenia: 1638WX oraz 1938WX.
- Plotery serii ValueJet od kilku lat wyznaczają tren-
dy na rynku urządzeń do cyfrowego druku wiel-
koformatowego. Za ich sukcesem stoi finalna ja-
kość końcowego wydruku przy zachowaniu wyso-
kiej produktywności. Japońskie urządzenia oznacza-
ją się także stabilnością pracy i solidnością wykona-
nia - mówi Michał Pytel, product manager z firmy 
Atrium, która jest wyłącznym, polskim dystrybuto-
rem drukarek Mutoh.

Mutoh = innowacja
Nową linię ploterów wyróżnia przede wszystkim 
obecność na pokładzie technologii kompensacji 
grubości materiałów. Opracowana w laboratoriach 
firmy Mutoh, technologia DropMaster to funkcjo-
nalność, która obecna jest wyłącznie w nowych plo-
terach serii „X”.
- W momencie gdy druk odbywa się na cienkim pa-
pierze, odległość od materiału do głowicy jest inna 
niż w przypadku druku na grubym banerze. Efek-
tem tego może być rozrzut kropli tuszu, a co za tym 
idzie nieprecyzyjny druk. Technologia Mutoh Drop-
Master eliminuje ten problem i potrzebę ręcznej ka-
libracji. W sposób automatyczny dostosowuje spo-
sób wystrzeliwania poszczególnych kropli atra-
mentu. Za jej pomocą trafiają dokładnie w miej-
sce przeznaczenia, zarówno podczas druku jed-
no- i dwu-kierunkowego. Funkcja DropMaster działa 
niezależnie od rodzaju materiału, rozdzielczości lub 
prędkości druku. Finalnie zawsze mamy precyzyj-
ny i ostry wydruk - mówi Paweł Stania z działu mar-
ketingu firmy Atrium. Mutoh ValueJet 1324X i 1624X 
wyposażone są w jedną, nowoczesną, pozłacaną, 
1440-dyszową głowicę serii DX6. Najszybszy 1638X 
posiada 2 takie głowice w układzie macierzowym.

Głowica ta umożliwia druk zmienną kroplą (Var-
dot). Dzięki oprogramowaniu mamy możliwość nie-
zależnej regulacji wielkości kropel wychodzących 
z poszczególnych dysz. Wielkość kropli jest także 
zmieniana w zależności od drukowanej grafiki. Przy-
kładowo inna jest kombinacja rozmiarów kropel dla 
jednolitych obszarów, inna dla detali i przejść to-
nalnych. 
Plotery Mutoh ValueJet X wyposażone są także 
w sprawdzony i opatentowany system druku falą 
/ mgłą z przeplotem (ang. Intelligent Interweaving). 
Dzięki temu, w porównaniu do urządzeń innych 
producentów wyeliminowano paskowanie a tak-
że inne niepożądane efekty występujące podczas 
nakładania pasów. W momencie użycia profili ko-
lorystycznych przygotowanych dla nowej metody 
zwiększamy osiągalny gamut kolorów a także ich in-
tensywność. 
Ploter posiada kilkanaście przedefiniowanych try-
bów druku. Umożliwiają one szybką zmianą para-
metrów pracy, bez potrzeby wyboru rozdzielczości. 
A także martwienia się o paskowanie czy potrzebę 
innych manualnych ustawień.

Mutoh = szybkość
- Mutoh VJ-1324X drukuje na materiałach o szero-
kości 1370 mm. Modele 1624X, 1638X i WX to dru-
karki 64 calowe czyli 1625 mm. Najszerszy, subli-
macyjny „X” obsługuje nośniki o szerokości maksy-
malnej 1910 mm - segmentuje plotery Paweł Sta-
nia z Atrium.
Jeżeli chodzi o wydajność to plotery ValueJet plasu-
ją się w światowej czołówce. Najszybszy 1638X osią-
ga blisko 100 m2/h. Jego jednogłowicowy odpo-
wiednik, cechuje się prędkością 50 m2/h. Z kolei naj-
mniejszy VJ-1324X drukuje do 30 m2/h. Sublimacyj-
ne ValueJety WX osiągają około 70 m2/h.
Warto zaznaczyć, że są to realne prędkości w roz-
dzielczości 360 x 360 dpi. W typowym trybie pro-
dukcyjnym przykładowo ValueJet 1638X osiąga  

29-36 m2/h (720 x 720 dpi). Wszystkie ValueJety dru-
kują z maksymalną rozdzielczością 1440 x 1440 dpi, 
jednakże rozdzielczość 540 x 720 dpi daje już bar-
dzo zadowalające efekty i wyśmienitą jakość. Nowo-
ścią jest rozdzielczość 1080 dpi. Takie wyniki plasują 
plotery w czołówce w swoim segmencie urządzeń!

Mutoh = dowolność
Plotery „X” mogą korzystać z dowolnych atramen-
tów. Wyeliminowanie potrzeby korzystania z chi-
pów zabezpieczających otworzyło przed użytkowni-
kami ploterów ValueJet nowe możliwości. Po pierw-
sze mogą korzystać z dowolnych atramentów jak 
na przykład certyfikowanych, ekologicznych Mutoh 
Nano-Resin UMS lub też eko-solwentowych Ikonos. 
Po drugie wyeliminowano potrzebę kontrolowania 
chipów, przez co operator może drukować bez prze-
rwy. Jego zadaniem od teraz będzie tylko uzupełnia-
nie atramentu. Po trzecie, brak potrzeby zakupywa-
nia chipów do atramentów ma wymiar ekonomicz-
ny. Przekłada się to na obniżenie kosztów druku.
„UMS-y” to to 4-generacji tusze do wielkoformato-
wych ploterów drukujących. Zawierają one bardzo 
trwałe pigmenty o wielkości poniżej 100 nanome-
tra, nową mieszankę łagodnych i nieagresywnych 
rozpuszczalników oraz żywic. To właśnie żywice dają 
optymalną przyczepność pigmentu do podłoża 
i tworzą jednolitą i gładką warstwę farby na podłożu. 
Dodatkowo każda z cząstek pigmentu została pod-
dana enkapsulacji poprzez nałożenie wspomnia-
nych mieszanek żywic. Odpowiadają one za połysk, 
odporność na zadrapania, ścieranie oraz dodatko-
wo na substancje chemiczne. Atramenty Mutoh Na-
noResin UMS gwarantują długoterminową trwałość 
pigmentów na wydrukach, do 3 lat na zewnątrz bez 
laminowania. 
UMS'y są praktycznie bezzapachowe i nie wymaga-
ją stosowania systemów wentylacji podczas proce-
su druku. Niekwestionowaną zaletą jest także zgod-
ność z normami ekologicznymi. Atramenty te po-
siadają oznaczenie Xi zamiast szkodliwego Xn. Moż-
na je stosować w warunkach biurowych. Nowe atra-
menty gwarantują żywą i nasyconą kolorystykę 
oraz szeroki gamut barw pokrywający 83% palety 
PANTONE C. Dają one możliwość druku wielu „kor-
poracyjnych” kolorów. 
Jako jedyne na rynku, atramenty UMS wykorzysty-
wane w ploterach Mutoh ValueJet X posiadają cer-
tyfikat Indoor Air Comfort wydany przez instytut 
Eurofins. Potwierdza, on fakt, że końcowy produkt 
będzie w pełni ekologiczny jeżeli zadrukowywane 
podłoże (np. tapeta) również spełnia te warunki. Cer-
tyfikat Eurofins Indoor Air Comfort został wydany 
przez europejski instytut, na podstawie przepisów 
obowiązujących w Belgii, Francji i Niemczech. Mówi 
Katarzyna Juchkiewicz z firmy Atrium Centrum  
Ploterowe.

Polskim, wyłącznym dystrybutorem ploterów  
Mutoh jest Atrium Centrum Ploterowe.

www.atrium.com.pl

Japoński producent drukarek wielkoformatowych, firma Mutoh wprowadza 
na rynek nowe ValueJety serii „X”. To co wyróżnia je od innych ploterów to 
technologia DropMaster.
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Zawsze 2 generacje przed innymi

LED
UV

LED
UV

Mutoh ValueJet 628 to 8 kanałowy ploter do druku grafiki 
reklamowej, CAD & GIS, fotografii, reprodukcji, schematów, 
ilustracji, proofingu, dekoracji, plakatów, itd. Ploter drukuje 
atramentami eko-solwentowymi.
Dane:  1440 x 1440 dpi  |  16 m2/h  |  630 mm

Mutoh ValueJet 628 Mutoh ValueJet 426UF Mutoh ValueJet 1626UH

Mutoh ValueJet 1324X / 1624X Mutoh ValueJet 1638X Mutoh ValueJet 1638WX / 1938WX

Mutoh ValueJet 426UF to zaawansowany ploter LED-UV do 
druku na gadżetach reklamowych i upominkach, grafikach 
POS, foto-gadżetach, szkle, aluminium, drewnie, itd. Drukuje 
kolorami: CMYK, białym i lakierem.
Dane:  1440 dpi  |  28 A3+/h  |  483 x 329 x 70 mm

Mutoh ValueJet 1626UH drukuje w technologi LED-UV na 
wszelkich materiałach płaskich o grubości do 15 mm jak i z 
roli, m.in. na: płytkach ceramicznych, tapetach, prototypach 
opakowań, tablicach oraz mediach wrażliwych na temperaturę.
Dane:  1440 x 1440 dpi  |  10 m2/h  |  1.62 m

Mutoh VJ-1324X i 1624X to bestsellerowe plotery eko-solwen-
towe / Nano-Resin UMS. Wyposażone w głowicę Epson DX6 
drukującą w technologii Mutoh DropMaster, Intelligent Interwe-
aving, Vardot, system stałego zasilania i system nawijający.
Dane:  1440 x 1440 dpi  |  30 / 50 m2/h  |  1.37 / 1.62 m

Mutoh ValueJet 1638X to najbardziej wydajny, 2-głowicowy 
ploter na rynku. Wyposażony w innowacyjne technologie Mu-
toh Drop Master, Intelligent Interweaving, Vardot, system stałe-
go zasilania oraz system nawijający.
Dane:  1440 x 1440 dpi  |  94 m2/h  |  1.62 m

Mutoh ValueJet serii WX to specjalistyczne, szybkie plotery 
do druku na papierze termotransferowym. Wyposażone są w 
technologie: Mutoh Drop Master, Intelligent Interweaving, Var-
dot, system stałego zasilania oraz system nawijający.
Dane:  1440 x 1440 dpi  |  65 m2/h  |  1.62 m / 1.91 m

MUTOH NANO-RESIN UMS - jedyne atramenty z certyfikatem Eurofins Indoor Air Comfort
Mutoh Nano Resin UMS to 4-generacji tusze do wielkoformatowych ploterów drukujących. Atramenty te powstały na bazie mieszanki żywic, a ich specjalna formuła 
zwiększa dotychczasowe możliwości atramentów eko-solwentowych i mild-solwentowych a także pozwala na ich stosowanie w zamkniętych pomieszczeniach, przed-
szkolach, szkołach, itp. Uniwersalne atramenty UMS zawierają bardzo trwałe pigmenty o wielkości poniżej 100 nanometra, nową mieszankę łagodnych i nieagresyw-
nych rozpuszczalników oraz wspomnianych żywic. To właśnie żywice dają optymalną przyczepność pigmentu do podłoża i tworzą jednolitą i gładką powierzchnię. 
Atramenty Mutoh UMS posiadają europejski certyfikat Eurofins - Indoor Air Comfort (dla wydruków wewnętrznych) wg rygorystycznych limitów określonych w normach 
i regulacjach krajów Unii Europejskiej. Atramenty zostały nagrodzone Złotym Medalem na Festiwalu Marketingu, Druku & Opakowań.
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