
By le piej słu żyć swo im klien tom, fir ma

To ja pak Ky z Fin lan dii pod ję ła to wy zwa nie

i za czę ła ba dać moż li we opcje uspraw nie nia

swo jej pod sta wo wej dzia łal no ści. Naj lep szym

roz wią za niem oka za ła się cy fro wa dru kar ka

atra men to wa Mu toh ValueJet 1627MH, któ -

ra umoż li wia ofe ro wa nie klien tom mniej -

szych se rii wy so kiej ja ko ści opa ko wań.

Od kąd ku pi li śmy drukarkę Mu toh

ValueJet 1627MH, co dzien nie od kry wa my no -

we apli ka cje i no we moż li wo ści. To na praw dę

nie zwy kłe, jak ta dru kar ka zwięk sza na szą

kre atyw ność i skła nia do po szu ki wa nia no -

wych roz wią zań. Gdy bym o tym wie dział, ku -

pi li by śmy ją wcze śniej! – mó wi pre zes To ja -

pak, Tom mi Oja.

No we po my sły są czę sto po rzu ca ne, gdy

in no wa cje w opa ko wa niach lub na wet prób ki

nie mo gą zo stać wdro żo ne, po nie waż wy twa -

rza nie ta kich opa ko wań jest zbyt dro gie. Tech -

no lo gia of f se to wa czę sto nie na da je się do jed -

no ra zo wych lub krót kich se rii, więc na wet

więk sze fir my nie mo gą prze te sto wać wszyst -

kich swo ich po my słów. Uni kal ne pro duk ty wy -

ma ga ją od po wied nie go opa ko wa nia. 

To ja pak pro du ku je róż ne go ro dza ju opa -

ko wa nia trans por to we, opa ko wa nia pro duk -

tów, pu deł ka na pre zen ty i kar to ny, pu deł ka

ar chi wal ne i in ne pro duk ty opa ko wa nio we. 

Pod czas gdy wiel cy pro du cen ci tek tu ry

fa li stej wy ma ga ją od cie bie wy pro du ko wa nia

se tek ty się cy kar to nów, my je ste śmy go to wi

omó wić pro duk cję kil ku set opa ko wań. Te raz,

gdy ma my no wą dru kar kę Mu toh, któ ra 

po zwa la nam pro du ko wać jesz cze bar dziej

spek ta ku lar ne i nie stan dar do we pro jek ty ni -

sko na kła do we, je ste śmy w sta nie bar dziej

ela stycz nie ob słu gi wać na szych obec nych

i no wych klien tów – mó wi Tom mi Oja.

Wy gląd opa ko wa nia jest czę sto jed nym

z naj waż niej szych czyn ni ków wpły wa ją cych

na de cy zję o za ku pie. Dla te go ja kość dru ku

na opa ko wa niu nie jest spra wą bła hą. To ja -

pak od daw na dzia ła w myśl tej fi lo zo fii,

a im po nu ją co dru ko wa ne opa ko wa nia za -

wsze sta no wi ły jej prze wa gę kon ku ren cyj ną.

ValueJet 1627MH jest wy po sa żo ny w atra-

men ty MP -31 w ko lo rach CMYK i bia łym. 

MP ozna cza „wie lo funk cyj ny”, co od no si się

do uni kal nych moż li wo ści atra men tów i ich

wy jąt ko wej wszech stron no ści. Bia ły atra ment

o wy so kiej nie prze zro czy sto ści umoż li wia dru -

ko wa nie na prze zro czy stych i ko lo ro wych

pod ło żach.

MU TOH SE RII MH Z ATRA MEN TA MI MP31 W FIRMIE TO JA PAK

Eko no micz na pro duk cja
mniej szych se rii opa ko wań

Rosnące zapotrzebowanie klientów na niestandardowe 
i wyróżniające się opakowania wymaga większej elastyczności 
ze strony producenta. To z kolei wymusza, aby producent opakowań 
był w stanie produkować mniejsze serie w sposób ekonomiczny.
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TOM MI OJA: OD KĄD KU PI LI ŚMY MU TOH

VALUEJET 1627MH, CO DZIEN NIE OD KRY WA MY 

NO WE APLI KA CJE I NO WE MOŻ LI WO ŚCI. 

TO NA PRAW DĘ NIE ZWY KŁE, JAK TA DRU KAR KA

ZWIĘK SZA NA SZĄ KRE ATYW NOŚĆ I SKŁA NIA 

DO PO SZU KI WA NIA NO WYCH ROZ WIĄ ZAŃ



Atra men ty MP -31 są rów nież nie zwy kle

roz cią gli we i kurcz li we, dzię ki cze mu na da ją

się rów nie do brze do za sto so wań wy ma ga -

ją cych du żej roz cią gli wo ści ta kich jak okle ja -

nie sa mo cho dów, a tak że for mo wa nie ter -

micz ne, próż nio we i ob kur cza nie. Uni ka to wą

wła ści wo ścią tych atra men tów jest fakt, że

za cho wu ją one na tu ral ną tek stu rę i wy gląd

pod ło ży, w tym na przy kład wy gląd ma to wy

lub błysz czą cy, co jest istot ne w przy pad ku

dru ku ma kiet opa ko wań.

Ja kość dru ku w Mu toh ValueJet 1627MH

jest świet na. Za nim ku pi li śmy tę ma szy nę,

do sta li śmy prób ki dru ko wa nych opa ko wań.

Te raz, kie dy ma szy na jest w uży ciu, mo gę

po wie dzieć, że ja kość dru ku jest do kład nie

ta ka, ja ka zo sta ła obie ca na. Dzię ki te mu je ste -

śmy w sta nie le piej od róż nić się od na szych

kon ku ren tów i za pew nić na szym klien tom

war tość do da ną – za pew nia Tom mi Oja.

Kie dy drukarnia To ja pak zde cy do wała

się na za kup no we go urzą dze nia dru ku ją ce -

go, roz po czę to pla no wa nie in sta la cji. Fiń ski

od dział Mu toh za in sta lo wał urzą dze nie…

w cią gu jed ne go dnia!

Dwóch na szych pra cow ni ków zo sta ło

pod da nych do głęb ne mu szko le niu. Dru kar ka

jest bar dzo ła twa w ob słu dze i in tu icyj na,

a in sta la cja nie spra wia ła pro ble mów. Po trze -

ba wspar cia by ła nie wiel ka. Ja ko użyt kow nik

mam wy łącz nie po zy tyw ne opi nie – przy zna -

je dy rek tor ge ne ral ny To ja pak.

Pro duk cja mniej szych se rii opakowań

od po cząt ku by ła prze wa gą kon ku ren cyj ną

fir my To ja pak i jej pod sta wo wą dzia łal no -

ścią. Mu toh ValueJet 1627MH ofe ru je jej

wie le no wych moż li wo ści i wię cej nie stan -

dar do wych roz wią zań opa ko wa nio wych dla

klien tów. 

Nie za leż nie od te go, czy są to par tie te -

sto we więk sze go pro jek tu, czy ma łe par tie

pro duk tów pro mo cyj nych i pró bek, To ja pak

ma te raz urzą dze nie, któ re spra wia, że   wy so -

kiej ja ko ści opa ko wa nie jest do stęp ne. 

Tyl ko wy obraź nia sta no wi ogra ni cze nie

w pro duk cji no wych wy ro bów lub znaj do wa -

niu no wych grup do ce lo wych. Po trze by kra jo -

we go prze my słu są nam do brze zna ne, ale

Mu toh ValueJet 1627MH za pew nia no we

moż li wo ści. Mniej sze se rie po zwa la ją na przy -

kład na two rze nie opa ko wań na pre zen ty biz -

ne so we z lo go fir my. Mo że to być do bry spo -

sób na od róż nie nie się od in nych – pod kre śla

dy rek tor ge ne ral ny To ja pak.

Wy łącz nym pol skim dys try bu to rem dru -

ka rek Mu toh jest Atrium Cen trum Plo te ro we.

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my Atrium
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O dru kar ce Mu toh ValueJet 1627MH
Mu toh ValueJet 1627MH jest 64-ca lo wą (1625 mm) hy bry do wą (ro lo wo -sto ło wą) dru kar ką wiel ko for ma to -
wą, wy po sa żo ną w sys tem su sze nia go rą cym po wie trzem na ca łej sze ro ko ści ro bo czej (tzw. no żem po wietrz -
nym – ang. air kni fe). Dzię ki te mu i no wym atra men tom wy dru ki są su che, kie dy „wy cho dzą” z dru kar ki. 
Mu toh ValueJet 1627MH jest wy po sa żo ny w wy so kiej ja ko ści pie zo elek trycz ną gło wi cę dru ku ją cą ty pu
„drop -on -de mand” umoż li wia ją cą dru ko wa nie w roz dziel czo ści do 720x14 40 dpi, dzię ki cze mu na da je się
do naj wyż szej ja ko ści wy dru ków oglą da nych z bli skiej od le gło ści. Gło wi ce ge ne ru ją zmien ną wiel kość kro pli
atra men tu od 4 do 21,3 pi ko li tra. Mu toh ValueJet 1627MH ob słu gu je sztyw ne pod ło ża o gru bo ści mak sy mal -
nie do 16 mm i wa dze mak sy mal nie do 15 kg.
Atra men ty MP -31 na ba zie ży wi cy umoż li wia ją bez po śred nie dru ko wa nie na sztyw nych i gięt kich pod ło żach.
Mu toh ValueJet 1627MH jest wy po sa żo ny w atra -
men ty w ko lo rach CMYK oraz bia łym. Wszyst kie atra -
men ty są pa ko wa ne po 500 ml. War to wspo mnieć, że
ko lor bia ły jest sta le re cyr ku lo wa ny.
Atra ment MP -31 moż na po rów nać do ka me le ona: na
me diach pod da ją cych się dzia ła niu roz pusz czal ni ka
roz pusz czal nik za war ty w atra men cie lek ko roz pusz -
cza wierzch nią war stwę po wle ka ją cą me dia, aby pig -
ment spa ja ny przez mi kro czą stecz ki ży wic mógł wnik -
nąć w struk tu rę ma te ria łu. Na to miast w przy pad ku
me diów, któ re nie są wraż li we na dzia ła nie roz pusz -
czal ni ka, atra ment two rzy na ich po wierzch ni cien ką
war stwę, za cho wu jąc się bar dziej jak atra ment UV; tę
przy czep ność za wdzię cza uni kal nej mie szan ce ży wic.

Tommi Oja: 
Tylko wyobraźnia
stanowi ograniczenie
w produkcji nowych
wyrobów lub
znajdowaniu nowych
grup docelowych


