
Se ria ValueJet UH ja poń skiej fir my Mu -

toh to plo te ry hy bry do we, czy li dru ku ją ce

za rów no z ro li na ro lę, jak i – dzię ki do sta -

wia nym sto łom – na ma te ria łach sztyw nych.

Obej mu je 2 bliź nia cze dru kar ki: Mu toh

ValueJet 1626UH oraz Mu toh ValueJet

1638UH. Pierw sza z nich pra cu je od po cząt -

ku br. w fir mie Kur ce wicz.

Nasz no wy plo ter LED -UV mar ki Mu toh

jest uży wa ny prak tycz nie do wszyst kie go.

Dru ku je my na nim fo lie sa mo przy lep ne, ho lo -

gra my, ta pe ty, pły ty PVC. Jest to bar dzo

wszech stron na ma szy na – mó wi przed sta -

wi ciel fir my.

Mu toh ValueJet 1626UH po sia da jed ną

szyb ką, sta łą gło wi cę pie zo elek trycz ną. To

dru kar ka 6-ko lo ro wa, oprócz stan dar do-

wych ko lo rów CMYK ofe ru ją ca ko lor bia ły

oraz la kier.

To 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 (szkło, plek -

si). 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.

Urzą dze nie w try bie dru ku z ro li ce chu je

się mak sy mal ną sze ro ko ścią ma te ria łu

1625 mm. W za leż no ści od wy bra nej na wi -

jar ki moż na za ło żyć ro le o cię ża rze do 30, 80

lub 100 kg.

W try bie sto ło wym (tzw. flat bed) plo ter

mo że za dru ko wy wać pły tę o mak sy mal nej

sze ro ko ści 1625 mm i dłu go ści 1200 mm.

Gru bość ma te ria łu mo że wy no sić 15 mm.

Mu toh ValueJet 1626/38UH umoż li wia

druk dwo ma ty pa mi atra men tów: „ri gid” oraz

„roll”. Te dru gie ce chu ją się wy so ką roz cią gli -

wo ścią, tak waż ną przy za dru ku ma te ria łów

gięt kich. Ce chą wspól ną obu atra men tów, jak

i tech no lo gii LED -UV jest utrwa le nie w mo -

men cie dru ku, przez co wy druk jest go to wy

do dal szej ob rób ki, apli ka cji lub sprze da ży

bez po śred nio po zdję ciu z plo te ra. 

Urzą dze nie ofe ru je wy so ką ja kość dru ku

na ta kich ma te ria łach jak: ABS, alu mi nium,

PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC, drew no

czy szkło. Dzię ki za sto so wa niu la kie ru moż -

na do dat ko wo uzy skać efekt uszla chet nia ją -

cy lub 3D (np. al fa bet Bra il le'a czy wy czu wal -

na w do ty ku fak tu ra). 

Mu toh ValueJet se rii UH dzię ki moż li wo -

ści za dru ku ma te ria łów pła skich spraw dza

się w pro duk cji wszel kie go ro dza ju szyl dów,

zna ków, gra fik skle po wych POP/POS, opa ko -

wań i ich pro to ty pów, puz zli, map, ta blic in -

for ma cyj nych, ele men tów bu do wy ma szyn,

de ko ra cji, gra fik tar go wych i wie lu in nych. 

Z ko lei dzię ki moż li wo ści za dru ku z ro li

umoż li wia pro duk cję go to wych do uży cia

na kle jek, ho lo gra mów, pla ka tów, ba ne rów,

gra fik pod świe tla nych, gra fik sa mo cho do -

wych, ob ra zów i innych.

Koszt wy dru ku LED -UV jest już po rów ny -

wal ny z dru kiem eko sol wen to wym. Pro ces

dru ko wa nia ce chu je się bra kiem lot nych

związ ków or ga nicz nych, bra kiem ozo nu, 

rtę ci, oło wiu, opa rów oraz za nie czysz czeń 

po wie trza (non -HAP). 

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my Atrium

hy bRy do wa dRu kaR ka mu toh ValueJet 1626uh 
w fiR mie kuR ce wicz

Plo ter 
„do wszyst kie go”
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druk wielkoformatowy

Kolejna hybrydowa drukarka LED – Mutoh ValueJet 1626UH – trafiła 
tym razem do firmy Kurcewicz z Nowego Tomyśla. Przedsiębiorstwo dzięki 
temu dodatkowo rozszerzyło swoje szerokie portfolio usług.
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