
Firma Atrium Centrum Ploterowe jest polskim
dystrybutorem marki Mutoh. Podczas targów 
RemaDays firma zaprezentuje 9 ploterów 
drukujących w różnych technologiach.
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Od wie dza ją cy tar gi RemaDays 2018 bę dą mie li oka zję za po -

znać się z peł ną ofer tą czo ło we go ja poń skie go pro du cen ta dru ka rek

wiel ko for ma to wych. Zo sta nie za pre zen to wa nych 9 urzą dzeń re pre -

zen tu ją cych 4 tech no lo gie dru ku: ży wicz ną, LED-UV, eko sol wen to wą

oraz sub li ma cyj ną.

Trzy plo te ry Mu toh ValueJet se rii X: 1324X, 1604X oraz 1638X

pra cu ją w tech no lo gii ży wicz nej. Ozna cza to, że dru ku ją eko lo gicz ny -

mi, cer ty fi ko wa ny mi w Eu ro pie atra men ta mi Mu toh UMS, któ rych

skład ba zu je na ży wi cach. Sze ro ki ga mut ko lo ry stycz ny po zwa la

dru ko wać „kor po ra cyj ne” ko lo ry – po kry cie pa le ty Pan to ne C wy no -

si 83 proc. (z CMYK-a). Plo te ry ValueJet X róż nią się sze ro ko ścią ro -

bo czą i pro duk tyw no ścią. W za leż no ści od wy ma gań i po trzeb użyt -

kow ni ka, do wy bo ru są dwie sze ro ko ści: 1,37 i 1,62 m, a pręd kość

mak sy mal na się ga od 15 do pra wie 100 m2/h. Wszyst kie na to miast

po sia da ją ce chę wspól ną – ja poń skie tech no lo gie: Mu toh In tel li -

gent In ter we aving i Mu toh DropMaster. 

Ce chą od róż nia ją cą „zie lo ną” tech no lo gię w plo te rach Mu toh

od in nych tzw. eko ro zwią zań na ryn ku jest ni ski po bór prą du. 

Na sto isku Atrium moż na bę dzie za po znać się rów nież z urzą dze -

nia mi do dru ku bez po śred nie go LED-UV o bar dzo sze ro kich moż li -

wo ściach za sto so wa nia. Bę dą to Mu toh ValueJet 426UF, 626UF

i 1626UH.

Ja poń skie dru kar ki LED od in nych roz wią zań na ryn ku od róż nia

brak za pa chu za dru ko wa ne go przed mio tu. War to też za uwa żyć, że

dru kar ki LED fir my Mu toh nie wy ma ga ją pod łą cza nia ze wnętrz nych

sys te mów fil tru ją cych po wie trze czy in nych wy cią gów. 

Za rów no ValueJet 626UF, jak i 426UF ofe ru ją wy so ką ja kość za dru -

ku na ta kich ma te ria łach jak: ABS, alu mi nium, PE, PET, PMMA (akryl),

PP, PS, PVC czy szkło. Prze zna czo ne są do dru ku na ga dże tach re kla mo -

wych i upo min kach, fo to -ga dże tach, obiek tach 3D, po słu żą też do per -

so na li za cji pro duk tów, pa ne li ste ro wa nia, na gród, gra fik POS, ma łych

ele men tów wy po sa że nia wnętrz, ele men tów bu do wy ma szyn itd.

Dla użyt kow ni ków po trze bu ją cych więk szej sze ro ko ści w tech no -

lo gii LED-UV fir ma Mu toh przy go to wa ła dru kar ki ro lo wo -sto ło we 

se rii UH. Atrium za pre zen tu je pod czas tar gów RemaDays plo ter Mu -

toh ValueJet 1626UH umoż li wia ją cy druk za rów no na ma te ria łach

sztyw nych, jak i gięt kich o sze ro ko ści do 162 cm i gru bo ści 15 mm. 

ValueJet se rii UH to plo te ry 6-ko lo ro we. Dzię ki bia łe mu atra -

men to wi dia me tral nie roz sze rza ją się moż li wo ści plo te ra. Ko lor ten

sto so wa ny ja ko pod druk umoż li wia za druk ko lo ro wych no śni ków, na -

to miast sto so wa ny ja ko na druk na gra fi ce CMYK umoż li wia zna ko -

wa nie ma te ria łów prze zro czy stych od stro ny we wnętrz nej. Oczy wi -

ście moż na dru ko wać tak że sa mym ko lo rem bia łym np. na czar nych

pły tach ty pu Iko bond, ko lo ro wych kar to nach.

Sub li ma cja jest tech no lo gią równie cie ka wą co tech no lo gia LED.

Na sto isku moż na bę dzie za po znać się z nie dro gim, acz kol wiek

szyb kim i pro duk tyw nym plo te rem sub li ma cyj nym Mu toh RJ-900 XG

o sze ro ko ści 1,07 m. Urzą dze niem z wyż szej pół ki bę dzie pre zen to -

wa ny Mu toh ValueJet 1638 WX o sze ro ko ści 1,62 m.

Druk eko sol wen to wy bę dzie re pre zen to wał Mu toh ValueJet 628.

Ten 8-ka na ło wy plo ter o sze ro ko ści ro bo czej 62 cm pra cu je w tech -

no lo gii eko sol wen to wej i jest wy po sa żo ny w tech no lo gie zna ne z to -

po wych mo de li, jak In tel li gent In ter we aving. W po łą cze niu z plo te -

rem tną cym o tej sa mej sze ro ko ści (np. Sum ma D60, rów nież

pre zen to wa nym na sto isku Atrium) two rzy wy daj ny sys tem do dru -

ku i wy ci na nia na kle jek, ety kiet itd.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Atrium
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