REMADAYS 2018

Firma Atrium Centrum Ploterowe jest polskim
dystrybutorem marki Mutoh. Podczas targów
RemaDays ﬁrma zaprezentuje 9 ploterów
drukujących w różnych technologiach.

MUTOH NA TARGACH REMADAYS 2018

Ekologiczne
japońskie
technologie

ODWIEDZAJĄCY TARGI REMADAYS 2018 BĘDĄ MIELI OKAZJĘ ZAPOZNAĆ SIĘ
Z PEŁNĄ OFERTĄ CZOŁOWEGO JAPOŃSKIEGO PRODUCENTA DRUKAREK
WIELKOFORMATOWYCH. ZOSTANIE ZAPREZENTOWANYCH 9 URZĄDZEŃ MUTOH
REPREZENTUJĄCYCH 4 TECHNOLOGIE DRUKU

Odwiedzający targi RemaDays 2018 będą mieli okazję zapo-

wych i upominkach, foto-gadżetach, obiektach 3D, posłużą też do per-

znać się z pełną ofertą czołowego japońskiego producenta drukarek

sonalizacji produktów, paneli sterowania, nagród, graﬁk POS, małych

wielkoformatowych. Zostanie zaprezentowanych 9 urządzeń repre-

elementów wyposażenia wnętrz, elementów budowy maszyn itd.

zentujących 4 technologie druku: żywiczną, LED-UV, ekosolwentową
oraz sublimacyjną.

Dla użytkowników potrzebujących większej szerokości w technologii LED-UV ﬁrma Mutoh przygotowała drukarki rolowo-stołowe

Trzy plotery Mutoh ValueJet serii X: 1324X, 1604X oraz 1638X

serii UH. Atrium zaprezentuje podczas targów RemaDays ploter Mu-

pracują w technologii żywicznej. Oznacza to, że drukują ekologiczny-

toh ValueJet 1626UH umożliwiający druk zarówno na materiałach

mi, certyﬁkowanymi w Europie atramentami Mutoh UMS, których

sztywnych, jak i giętkich o szerokości do 162 cm i grubości 15 mm.

skład bazuje na żywicach. Szeroki gamut kolorystyczny pozwala

ValueJet serii UH to plotery 6-kolorowe. Dzięki białemu atra-

drukować „korporacyjne” kolory – pokrycie palety Pantone C wyno-

mentowi diametralnie rozszerzają się możliwości plotera. Kolor ten

si 83 proc. (z CMYK-a). Plotery ValueJet X różnią się szerokością ro-

stosowany jako poddruk umożliwia zadruk kolorowych nośników, na-

boczą i produktywnością. W zależności od wymagań i potrzeb użyt-

tomiast stosowany jako nadruk na graﬁce CMYK umożliwia znako-

kownika, do wyboru są dwie szerokości: 1,37 i 1,62 m, a prędkość

wanie materiałów przezroczystych od strony wewnętrznej. Oczywi-

maksymalna sięga od 15 do prawie 100 m2/h. Wszystkie natomiast

ście można drukować także samym kolorem białym np. na czarnych

posiadają cechę wspólną – japońskie technologie: Mutoh Intelli-

płytach typu Ikobond, kolorowych kartonach.

gent Interweaving i Mutoh DropMaster.
Cechą odróżniającą „zieloną” technologię w ploterach Mutoh
od innych tzw. ekorozwiązań na rynku jest niski pobór prądu.
Na stoisku Atrium można będzie zapoznać się również z urządzeniami do druku bezpośredniego LED-UV o bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Będą to Mutoh ValueJet 426UF, 626UF
i 1626UH.

Sublimacja jest technologią równie ciekawą co technologia LED.
Na stoisku można będzie zapoznać się z niedrogim, aczkolwiek
szybkim i produktywnym ploterem sublimacyjnym Mutoh RJ-900 XG
o szerokości 1,07 m. Urządzeniem z wyższej półki będzie prezentowany Mutoh ValueJet 1638 WX o szerokości 1,62 m.
Druk ekosolwentowy będzie reprezentował Mutoh ValueJet 628.
Ten 8-kanałowy ploter o szerokości roboczej 62 cm pracuje w tech-

Japońskie drukarki LED od innych rozwiązań na rynku odróżnia

nologii ekosolwentowej i jest wyposażony w technologie znane z to-

brak zapachu zadrukowanego przedmiotu. Warto też zauważyć, że

powych modeli, jak Intelligent Interweaving. W połączeniu z plote-

drukarki LED ﬁrmy Mutoh nie wymagają podłączania zewnętrznych

rem tnącym o tej samej szerokości (np. Summa D60, również

systemów ﬁltrujących powietrze czy innych wyciągów.

prezentowanym na stoisku Atrium) tworzy wydajny system do dru-

Zarówno ValueJet 626UF, jak i 426UF oferują wysoką jakość zadru-

ku i wycinania naklejek, etykiet itd.

ku na takich materiałach jak: ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl),
PP, PS, PVC czy szkło. Przeznaczone są do druku na gadżetach reklamo-
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Opracowano na podstawie materiałów firmy Atrium
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