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druk wielkoformatowy

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.

Re pro cen trum – wio dą ca fir ma bran ży re pro gra ficz nej w Trój mie -

ście – dzia ła od 1998 r. Za czy na ła od ma szyn oza li do wych, te raz swe

usłu gi świad czy na urzą dze niach la se ro wych oraz wiel ko for ma to wych.

Na sze port fo lio usług obej mu je ko pio wa nie do ku men ta cji tech nicz -

nych dla biur pro jek to wych, wi zu ali za cje ar chi tek to nicz ne, wy dru ki

czar no -bia łe i ko lo ro we, a tak że ska no wa nie do ku men tów i do ku men -

ta cji tech nicz nych. Oprócz „ty po wych”, współ cze snych zle ceń re ali zo -

wa li śmy przy kła do wo ska no wa nie XIX -wiecz nych do ku men tów. Dla -

te go w pa rze z do świad cze niem mu si iść tak że sprzęt – tłu ma czy

Be ata Na boż ny, wła ści ciel ka Re pro cen trum.

Naj now szą in we sty cją jest ja poń ski plo ter wiel ko for ma to wy pra -

cu ją cy w tech no lo gii ży wicz nej – Mu toh ValueJet 1324X.

(...) O wy bo rze te go wszech stron ne go urzą dze nia zde cy do wa ła

przede wszyst kim ja kość, ale nie ma łe zna cze nie mia ła też ce na – przy -

zna je Be ata Na boż ny.

Mu toh ValueJet X to se ria ży wicz nych plo te rów wiel ko for ma to -

wych mar ki Mu toh. Plo te ry te 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 głów -

nie na ży wi cach. Sze ro ki ga mut ko lo ry stycz ny atra men tów UMS

po zwa la dru ko wać „kor po ra cyj ne” ko lo ry, gdyż po kry cie pa le ty Pan -

to ne C wy no si aż 83 proc. (z 4 ko lo rów CMYK) – naj wię cej w bran ży

pro duk cyj nych dru ka rek wiel ko for ma to wych.

Ży wicz ny Mu toh ValueJet 1324 X od kil ku lat jest jed nym z naj czę -

ściej wy bie ra nych plo te rów z na szej ofer ty. Za je go suk ce sem sto ją ja -

poń ska sta bil ność i so lid ność wy ko na nia, a tak że fi nal na ja kość koń -

co we go wy dru ku przy za cho wa niu wy so kiej pro duk tyw no ści się ga ją cej

pra wie 30 m2/h. Wszech stron na sze ro kość ro bo cza 137 cm po zwo li re -

ali zo wać więk szość zle ceń, od dru ku ko lo ro wych wi zu ali za cji, pro jek -

tów i re pro duk cji, przez fo to ta pe ty, rol lu py, ob ra zy, na klej ki po gra fi ki

sa mo cho do we, de ko ra cje czy re kla mę ze wnętrz ną – mó wi Pa weł Sta -

nia z dzia łu mar ke tin gu fir my Atrium Cen trum Plo te ro we, do staw -

cy plo te rów Mu toh.

Wszyst kie plo te ry Mu toh ValueJet se rii X są wy po sa żo ne w ja -

poń skie tech no lo gie: Mu toh In tel li gent In ter we aving i Mu toh

DropMaster. Wszyst kie po sia da ją też sta łą, dłu go wiecz ną gło wi cę

pie zo, umoż li wia ją cą druk zmien ną kro plą (Var Dot). Wiel kość kro pli

jest do sto so wy wa na w za leż no ści od dru ko wa nej gra fi ki. 

Ce chą od róż nia ją cą „zie lo ną” tech no lo gię w plo te rach Mu toh

od in nych tzw. ekoroz wią zań na ryn ku jest ni ski (na wet kil ka krot nie

niż szy) po bór prą du.

War to wspo mnieć, że w plo te rach ValueJet se rii X za sto so wa no

roz wią za nia uni kal ne, np.: sta lo wy pa sek po su wu ka ret ki, po zła ca -

na płyt ka gło wi cy, rol ki do ci sko we na ca łej sze ro ko ści sto łu ro bo cze -

go, zmien na wiel kość kro pli atra men tu, świa to wej kla sy opro gra-

mo wa nie Onyx, szczel ny, her me tycz ny i bez piecz ny dla użyt kow ni ka

oraz plo te ra sys tem atra men tów w wor kach.

Mu toh ValueJet 1324X za pew nia ła twość użyt ko wa nia po cząt ku -

ją cym użyt kow ni kom i za awan so wa nym dru ka rzom. Ce chu je się

tak że bra kiem po trze by sta łej kon ser wa cji oraz ni skim zu ży ciem

atra men tu (8 ml/m2 na nie po wle ka nym PVC). W po łą cze niu z naj no -

wo cze śniej szy mi tech no lo gia mi na ryn ku plo ter da je gwa ran cję szyb -

kie go zwro tu in we sty cji.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Atrium

MUTOH VALUEJET 1324X 

W TRÓJMIEJSKIM REPROCENTRUM

Re pRo cen tRum wy bRa ło ży wicz ną dRu kaR kę mu toh ValueJet 1324X

„Zie lo na” tech no lo gia 
w wiel kim for ma cie


