
Pod czas te go rocz nej Re my za sko czy my

no wa tor ską tech no lo gią za dru ku tka nin. Mo -

gło by się wy da wać, że nic w tym no we go, ale

po ka że my m.in. zna ko mi tą dru kar kę Mu toh

ValueJet 1938TX, która bę dzie dru ko wa ła in -

no wa cyj ny mi atra men ta mi po zwa la ją cy mi

na za druk tka nin na tu ral nych i syn te tycz nych

w uprosz czo nym pro ce sie tech no lo gicz nym!

– mó wi Pa weł Sta nia z dzia łu mar ke tin gu

fir my Atrium Cen trum Plo te ro we.

Mu toh ValueJet se rii TX dzię ki uni kal -

nym atra men tom po li me ro wym UltraVision

Te xti le po zwo li na bez po śred ni za druk tka nin

na tu ral nych i syn te tycz nych, a tak że ta pet

i de ko ra cji. Tak wszech stron ne dru ko wa nie

umoż li wia ją za war te w atra men tach mi ce le

i na no po li me ry. Dzię ki nim tak że cy fro wa

pro duk cja tka nin jest skró co na o nie eko no -

micz ne pro ce sy pra nia i su sze nia. Atra men -

ty UltraVision TX są zgod ne z RE ACH oraz

eko pasz por tem OEKO -TEX. Cha rak te ry zu ją

się tak że bra kiem wol nych związ ków or ga -

nicz nych.

Mu toh ValueJet 1938 TX to za awan so wa -

ny plo ter dwu gło wi co wy. Mo że za dru ko wy -

wać ma te ria ły o sze ro ko ści do 1,91 m. Mak s.

pręd kość tej dru kar ki się ga 73 m2/h, ty po wa

pręd kość pro duk cyj na to ok. 40 m2/h.

Na sto isku moż na się bę dzie tak że za po -

znać z nie dro gim, 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.

Pod czas tar gów RemaDays Atrium za -

pre zen tu je rów nież 3 plo te ry Mu toh ValueJet

se rii X: 1324X, 1604X, 1638X. Pra cu ją one

w tech no lo gii ży wicz nej, tzn. 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 aż 83 proc.

(z CMYK -a).

Plo te ry ValueJet X wy stę pu ją w dwóch

sze ro ko ściach: 1,37 i 1,62 m, a ich pręd kość

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

Na na szym sto isku 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 tzw.

dru kar ki „ga dże to we” Mu toh ValueJet 426UF

oraz 626UF, a tak że więk sze ma szy ny do za -

dru ku ma te ria łów gięt kich i sztyw nych – za -

po wia da Pa weł Sta nia.

Mu toh ValueJet 426 i 626UF to kom -

pak to we dru kar ki LED -UV prze zna czo ne do

dru ku na no śni kach i przed mio tach w for ma -

cie mak sy mal nym od po wied nio A3+ i A2+.

Stół ro bo czy po zwa la na bez po śred ni za druk

ma te ria łów o gru bo ści do 7 i 15 cm i cię ża -

rze do 4 oraz 6 kg. 

Z ko lei Mu toh ValueJet 1638UR to

2-gło wi co wa dru kar ka LED -UV o sze ro ko ści

ro bo czej 1,62 m. Oprócz ko lo rów CMYK ofe -

ru je tak że ko lor bia ły oraz la kier. 

Opra co wa no na pod sta wie 

materiałów fir my Atrium

ATRIUM NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2019

10 plo te rów
wielkoformatowych Mutoh

Polski dystrybutor urządzeń Mutoh – firma Atrium Centrum
Ploterowe – zaprezentuje odwiedzającym tegoroczne targi RemaDays
Warsaw 10 ploterów wielkoformatowych tej marki. Jeden z nich to 
premierowe urządzenie do bezpośredniego druku na tkaninach.
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