druk wielkoformatowy

RepRocentRum wybRało żywiczną dRukaRkę mutoh ValueJet 1324X

„Zielona” technologia
w wielkim formacie
Drukarka wielkoformatowa Mutoh ValueJet 1324X
jest urządzeniem wszechstronnym, a przez to jednym
z najczęściej sprzedawanych ploterów w Polsce.
Kolejny traﬁł do ﬁrmy Reprocentrum z Gdańska.

pozwala drukować „korporacyjne” kolory, gdyż pokrycie palety Pantone C wynosi aż 83 proc. (z 4 kolorów CMYK) – najwięcej w branży
produkcyjnych drukarek wielkoformatowych.
Żywiczny Mutoh ValueJet 1324 X od kilku lat jest jednym z najczęściej wybieranych ploterów z naszej oferty. Za jego sukcesem stoją japońska stabilność i solidność wykonania, a także finalna jakość koń-

Reprocentrum – wiodąca ﬁrma branży reprograﬁcznej w Trójmie-

cowego wydruku przy zachowaniu wysokiej produktywności sięgającej

ście – działa od 1998 r. Zaczynała od maszyn ozalidowych, teraz swe

prawie 30 m2/h. Wszechstronna szerokość robocza 137 cm pozwoli re-

usługi świadczy na urządzeniach laserowych oraz wielkoformatowych.

alizować większość zleceń, od druku kolorowych wizualizacji, projek-

Nasze portfolio usług obejmuje kopiowanie dokumentacji technicz-

tów i reprodukcji, przez fototapety, rollupy, obrazy, naklejki po grafiki

nych dla biur projektowych, wizualizacje architektoniczne, wydruki

samochodowe, dekoracje czy reklamę zewnętrzną – mówi Paweł Sta-

czarno-białe i kolorowe, a także skanowanie dokumentów i dokumen-

nia z działu marketingu firmy Atrium Centrum Ploterowe, dostaw-

tacji technicznych. Oprócz „typowych”, współczesnych zleceń realizo-

cy ploterów Mutoh.

waliśmy przykładowo skanowanie XIX-wiecznych dokumentów. Dla-

Wszystkie plotery Mutoh ValueJet serii X są wyposażone w ja-

tego w parze z doświadczeniem musi iść także sprzęt – tłumaczy

pońskie technologie: Mutoh Intelligent Interweaving i Mutoh

Beata Nabożny, właścicielka Reprocentrum.

DropMaster. Wszystkie posiadają też stałą, długowieczną głowicę

Najnowszą inwestycją jest japoński ploter wielkoformatowy pracujący w technologii żywicznej – Mutoh ValueJet 1324X.

piezo, umożliwiającą druk zmienną kroplą (VarDot). Wielkość kropli
jest dostosowywana w zależności od drukowanej graﬁki.

(...) O wyborze tego wszechstronnego urządzenia zdecydowała

Cechą odróżniającą „zieloną” technologię w ploterach Mutoh

przede wszystkim jakość, ale niemałe znaczenie miała też cena – przy-

od innych tzw. ekorozwiązań na rynku jest niski (nawet kilkakrotnie

znaje Beata Nabożny.

niższy) pobór prądu.

Mutoh ValueJet X to seria żywicznych ploterów wielkoformato-

Warto wspomnieć, że w ploterach ValueJet serii X zastosowano

wych marki Mutoh. Plotery te drukują ekologicznymi, certyﬁkowany-

rozwiązania unikalne, np.: stalowy pasek posuwu karetki, pozłaca-

mi w Europie atramentami Mutoh UMS, których skład bazuje głów-

na płytka głowicy, rolki dociskowe na całej szerokości stołu robocze-

nie na żywicach. Szeroki gamut kolorystyczny atramentów UMS

go, zmienna wielkość kropli atramentu, światowej klasy oprogramowanie Onyx, szczelny, hermetyczny i bezpieczny dla użytkownika
oraz plotera system atramentów w workach.
Mutoh ValueJet 1324X zapewnia łatwość użytkowania początkującym użytkownikom i zaawansowanym drukarzom. Cechuje się
także brakiem potrzeby stałej konserwacji oraz niskim zużyciem
atramentu (8 ml/m2 na niepowlekanym PVC). W połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami na rynku ploter daje gwarancję szybkiego zwrotu inwestycji.
Opracowano na podstawie materiałów firmy Atrium
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