
Wśród prezentowanych na najbliższych 
Międzynarodowych Targach Reklamy i Druku 
(Festiwal Marketingu) w dniach 14-15.09.2022 nie
zabraknie tegorocznych nowości japońskiej firmy Mutoh,
której wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma
Atrium Centrum Ploterowe. Firma Mutoh, świętująca 
w tym roku jubileusz 70-lecia, zaprezentowała w ostatnim
czasie linię ploterów drukujących XpertJet (w tym także
tegoroczną linię ploterów XpertJet Pro) i oryginalne
oprogramowanie VerteLith RIP.

Fir ma ba daw cza Key po int In tel li gen ce przed sta wi ła ra port/test

naj now szych plo te rów eko ży wicz nych Mu toh z se rii XpertJet Pro. Key -

po int In tel li gen ce to fir ma, któ ra prze pro wa dza bez stron ne ana li zy

i te sty la bo ra to ryj ne. Te stom pod le ga ły naj now sze plo te ry eko ży wicz -

ne Mu toh XpertJet 1341SR Pro i XpertJet 1641SR Pro.

Na podstawie testów przy zna no ww. ma szy nom:

1. W ka te go rii ja kość ob ra zu (wy dru ku) – 4,5 na 5 gwiaz dek. W tym

za ga mut ko lo ry stycz ny (barw ny) oraz druk ta pet wie lo pa ne lo -

wych przy zna no naj wyż szą moż li wą no tę 5 na 5 gwiaz dek.

2. W ka te go rii pręd kość – 4,0 na 5 gwiaz dek

3. W ka te go rii funk cjo nal ność – 4,5 na 5 gwiaz dek

War to pod kre ślić, że wy ni ki te są naj wyż sze w bran ży, tak że bio -

rąc pod uwa gę kon ku ren cyj ne plo te ry. W po dob nych te stach ża den

z plo te rów o pa ra me trach zbli żo nych do Mu toh XPJ nie uzy skał wy -

ni ku po wy żej 4,0 na 5 moż li wych gwiaz dek. Key po int In tel li gen ce wy -

mie nia w pod su mo wa niu licz ne za le ty i ko rzy ści:

n Funk cja sza co wa nia zu ży cia atra men tu po zwa la w szyb ki i ła twy

spo sób okre ślić kosz ty za rów no po je dyn czych, jak i wie lo krot nych

zle ceń wy dru ku.

n Bar dzo do bre od wzo ro wa nie ko lo rów (oce na 4,5 na 5 gwiaz-

dek), ze śred nim od chy le niem Del ta E00 wy no szą cym tyl ko 3,9 

(Del ta E, ∆E – pa ra metr okre śla ją cy licz bo wo róż ni cę mię dzy

dwo ma po rów ny wa ny mi ko lo ra mi, naj czę ściej od chył kę uzy ska -

ne go w pro duk cji ko lo ru od wzor ca).

n Atra men ty z cer ty fi ka tem GRE EN GU ARD Gold, do sko na le na da -

ją ce się do wy dru ków do wnętrz. Wy dru ki atra men ta mi z cer ty -

fi ka tem moż na sto so wać w wy ma ga ją cych śro do wi skach ta kich

jak szpi ta le, pla ców ki opie ki nad dzieć mi itp. Po nad to atra men -

ty te za pew nia ją więk szą ga mę ko lo ry stycz ną i wy jąt ko wą trwa -

łość. Atra men ty są umiesz cza ne w du żych po jem ni kach z wy -

mien ny mi eko no micz ny mi i de ga zo wa ny mi wkła da mi.

n Naj więk szy ga mut ko lo ry stycz ny spo śród do tych czas te sto wa -

nych plo te rów CMYK.

n Naj więk sza szyb kość dru ko wa nia spo śród wszyst kich do stęp nych

plo te rów CMYK po rów ny wal nej wiel ko ści i kla sy, te sto wa nych

w try bie naj bar dziej efek tyw nym wzglę dem wy ko ny wa nej pra cy.

n Tech no lo gia Noz zle Area Se lect (au to ma tycz na la se ro wa kom -

pen sa cja dysz) zmniej sza ry zy ko strat pod czas pra cy plo te ra bez

nad zo ru. Au to ma tycz ne wy kry wa nie za tka nych dysz i ich czysz cze -

nie, aby kon ty nu ować dru ko wa nie bez utra ty ja ko ści. W przy pad -

ku zu ży cia gło wi cy i trwa łe go za tka nia dysz na stę pu je au to ma tycz -

na ich kom pen sa cja przez pra wi dło wo pra cu ją ce dy sze.

n Me dia Trac ker – au to ma tycz na in for ma cja o po zo sta łej dłu go ści

me diów na rol ce. Plo ter au to ma tycz nie spraw dza, czy wy druk

ATRIUM NA FE STI WA LU MAR KE TIN GU

Go rą ce no wo ści 
od Mu toh i wie le wię cej
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NA ZDJĘCIU Z LEWEJ DTF MU TOH 628 

– KOM PAK TO WY ZE STAW DRU KU JĄ CY, 

SKŁA DA JĄ CY SIĘ Z PLO TE RA, SHA KE RA 

ORAZ WY GRZE WAR KI DO PROSZ KU; 

Z PRAWEJ PLO TER DO PRO DUK CJI 

NA DRU KÓW W TECH NO LO GII DTF 

– DTF 30
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zmie ści się na ma te ria le po zo sta łym na rol ce, na wet po jej zdję -

ciu i po now nym za ło że niu.

n No we in tu icyj ne i ła twe w ob słu dze au tor skie opro gra mo wa nie

Mu toh RIP VerteLith.

n Fe ed Ma ster – au to ma tycz na ka li bra cja prze su wu ma te ria łu,

plo ter au to ma tycz nie spraw dza gru bość ma te ria łu. Nie ma wte -

dy zna cze nia, czy plo ter dru ku je na cien kiej fo lii, czy na gru bym

ba ne rze. Za wsze za cho wa na jest naj wyż sza ja kość dru ku i nie ma

po trze by ka li bra cji gru bo ści ma te ria łu.

Nie za leż ne te sty wy ka za ły wręcz wy bit ną ja kość dru ku plo te rów

eko ży wicz nych Mu toh XpertJet 1341SR Pro i XpertJet 1641SR Pro.

Przed sta wia my bo ga ty pro gram po ka zów fir my Atrium pod czas

Mię dzy na ro do wych Tar gów Re kla my i Dru ku.

Pre zen ta cje i Po ka zy naj now szych Plo te rów Dtf 

Po zwa la ją cych na Druk o PoD wyż szo nej oD Por no ści

na tka ni nach

DTF Mu toh 628 to kom pak to wy ze staw dru ku ją cy, skła da ją cy się

z plo te ra, sha ke ra oraz wy grze war ki do prosz ku. Jest to pro duk cyj ny

ze staw prze zna czo ny do du żych na kła dów. Urzą dze nie dru ku je na fo -

lii, któ rą na stęp nie wgrze wa się w ma te ria ły róż ne go ro dza ju me to -

dą dru ku po śred nie go DTF.

W urzą dze niu tym ma ją za sto so wa nie atra men ty z cer ty fi ka tem

OEKO -TEX, a ni ska emi sja do śro do wi ska na tu ral ne go po zy tyw nie

wy róż nia tę dru kar kę ja ko przy ja zną dla oto cze nia i ope ra to ra. Ko -

lej ny mi za le ta mi DTF Mu toh 628, któ re sta wia ją go po nad roz wią -

za nia mi kon ku ren cyj ny mi, są ni skie kosz ty eks plo ata cji – zu ży cie

atra men tu, oszczęd ność uży wa nych me diów, a tak że od zysk prosz -

ku. Ce nio ne są tak że: szyb kość pra cy urzą dze nia przy za cho wa niu

wy so kiej ja ko ści wy dru ków, moż li wość uży cia bia łe go atra men tu

i atra men tów flu ore scen cyj nych oraz wy grze wa nie in fra red, któ re

za bez pie cza ko lo ry.

DTF 30 to plo ter do pro duk cji na dru ków w tech no lo gii DTF, de -

dy ko wa ny szcze gól nie pra cy za rów no z nie wiel ki mi, jak i więk szy mi

par tia mi. Ide al nie spraw dzi się w dru ku na ko szul kach, zna ko wa niu

odzie ży ro bo czej i tech nicz nej, zna ko wa niu odzie ży spor to wej, a na -

wet obu wia.

Port fo lio ob słu gi wa nych przez plo ter DTF 30 ma te ria łów jest

bar dzo sze ro kie i obej mu je więk szość tek sty liów i tka nin do stęp nych

na ryn ku – od na tu ral nych, ta kich jak ba weł na, skó ra, po po lie ster.

DTF 30 wy po sa żo ny jest w naj now szej ge ne ra cji po dwój ną gło wi cę

Ep son. Roz dziel czość dru ku wy no si od 360 do 2880 dpi. Pręd kość

dru ko wa nia to 3,5 m2 CMYK WW, a sze ro kość za dru ku 30 cm.

Pre zen ta cje i Po ka zy naj now szych 

Plo te rów eko ży wicz nych oD mu toh

Sze ro ka ga ma wiel ko for ma to wych, ro lo wych dru ka rek Mu toh

zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o wy daj no ści i ła two ści ob słu gi. Dzię -

ki plo te rom Mu toh moż na dru ko wać wy so ko ja ko ścio we, eko lo gicz -

ne (z cer ty fi ka tem GRE EN GU ARD Gold oraz OEKO -TEX) gra fi ki za rów -

no do wnętrz, jak i na ze wnątrz. Co wię cej, dru kar ki eko ży wicz ne

Mu toh współ pra cu ją z plo te ra mi tną cy mi, two rząc wy daj ne ze sta wy

do pro duk cji na kle jek, ety kiet itp.

Pre zen ta cje i Po ka zy naj now szych 

Plo te rów sub li ma cyj nych oD mu toh

Dzię ki plo te rom sub li ma cyj nym Mu toh szyb ko i pre cy zyj nie jest

za dru ko wy wa ny pa pier, z któ re go gra fi ka w pro ce sie ter mo su bli ma -

cji prze no szo na jest na do wol ne pod ło że: tka ni ny, drew no czy ce ra -

mi kę, umoż li wia jąc w efek cie uzy ska nie ży wych, trwa łych i na sy co -

nych ko lo rów.

Pre zen ta cje i Po ka zy naj now szych 

Plo te rów leD/uV Do Ga Dże tów fir my mu toh

Plo te ry Mu toh XPJ -461UF i XPJ -661UF z naj no wo cze śniej szej 

se rii XpertJet wy stę pu ją w kon fi gu ra cji CMYK lub CMYK + bia ły + la kier

i na da ją się do bez po śred nie go dru ko wa nia na sze ro kiej ga mie ma -

te ria łów, w tym trój wy mia ro wych obiek tach o gru bo ści do 15 cm.

Druk na pod ło żach ciem nych lub prze zro czy stych jest rów nież 

moż li wy dzię ki za sto so wa niu bia łych atra men tów. War to ścio we wy -

NOWE MODELE PLOTERÓW EKOŻYWICZNYCH; OD LEWEJ 1341SR PRO I 1641SR

PRO. SZEROKA GAMA WIELKOFORMATOWYCH, ROLOWYCH DRUKAREK MUTOH 

ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI I ŁATWOŚCI OBSŁUGI.

DZIĘKI PLOTEROM MUTOH MOŻNA DRUKOWAĆ WYSOKOJAKOŚCIOWE,

EKOLOGICZNE GRAFIKI ZARÓWNO DO WNĘTRZ, JAK I NA ZEWNĄTRZ

MUTOH XPERTJET 1642WR. DZIĘKI PLOTEROM SUBLIMACYJNYM MUTOH SZYBKO

I PRECYZYJNIE JEST ZADRUKOWYWANY PAPIER, Z KTÓREGO GRAFIKA W PROCESIE

TERMOSUBLIMACJI PRZENOSZONA JEST NA DOWOLNE PODŁOŻE



koń cze nie, ta kie jak la kier punk to wy, a na wet osza ła mia ją ce efek ty

spe cjal ne, ta kie jak struk tu ry lub tło cze nia, są moż li we dzię ki de dy -

ko wa nym atra men tom LED UV fir my Mu toh, któ re po sia da ją naj wyż -

sze w swo jej kla sie współ czyn nik ad he zji i od por ność na ście ra nie.

Pre zen ta cja i Po ka zy 

naj now szych Plo te rów sol wen to wych

Plo te ry se rii Ar te mis KM 3200 łą czą w so bie kil ka cech ta kich jak:

ni skie kosz ty eks plo ata cji, wy so ka ja kość i pręd kość dru ko wa nia

oraz sta bil ność pra cy.

Po wyż sze ce chy uzy ska no dzię ki za sto so wa niu w nich nie zwy kle

sta bil nych, dłu go wiecz nych gło wic Ko ni ca Mi nol ta. W po nad 150 pol -

skich in sta la cjach te go plo te ra żad na z gło wic nie ule gła awa rii. Plo -

ter ba zu je na wie lu ja poń skich i ame ry kań skich pod ze spo łach.

Pre zen ta cja i Po ka zy naj now szych 

Plo te rów la se ro wych co2

Ar te mis SF 1390 / 1610 to la se ry CO2 ide al nie na da ją ce się do

cię cia i gra we ro wa nia w ma te ria łach ta kich jak: akryl, two rzy wa

sztucz ne, pa pier, drew no, MDF, sklej ka, tka ni ny, skó ry, szkło, gu ma itp.

Du żą za le tą la se rów jest moż li wość cię cia lub gra we ro wa nia wy so -

kich ele men tów dzię ki opusz cza ne mu sto ło wi o struk tu rze 

pla stra mio du. Do ma te ria łów sztyw nych do łą czo ny jest rów nież

stół no żo wy.

naj now szy la mi na tor wło skiej fir my neolt lay lam 

Za le ty la mi na to ra:

n wał ki 50°C w ze sta wie, do stęp ny rów nież w wer sji 120°C

n przy ja zny dla śro do wi ska sys tem ci śnie nia po wie trza ozna cza niż -

sze zu ży cie ener gii niż w przy pad ku sil ni ków elek trycz nych

n pneu ma tycz ny do cisk – nie za leż ne tło ki do sto so wu ją się au to -

ma tycz nie do róż nych gru bo ści ma te ria łów

Pre zen ta cje i Po ka zy naj now szych 

ro lo wych Plo te rów tną cych sum ma s one z se rii D 

oraz sto ło wych Plo te rów tną cych sum ma se rii f

Sum ma S -One D120 oraz Sum ma F16 12. No we plo te ry tną ce

Sum ma cha rak te ry zu ją się ulep szo ną er go no mią, są ła twe w uży ciu.

Ich istot ne za le ty to nie za wod ny sys tem śle dze nia, umoż li wia ją cy 

ob rób kę ko lej nych za dań bez ko niecz no ści prze ła do wy wa nia oraz

wbu do wa na do dat ko wa we wnętrz na in te li gen cja zwięk sza ją ca 

kon tro lę i sta bil ność pod czas ob rób ki dłuż szych za dań. Wy so kie

pręd ko ści ro bo cze urzą dze nia uzy ska no dzię ki szyb kie mu ser wo me -

cha ni zmo wi i wy daj ne mu sys te mo wi OPOS Y -li ne, zaś opcje zauto -

ma ty zo wa ne go prze pły wu pra cy, ta kie jak prze pływ ko dów kre sko -

wych i wła sne opro gra mo wa nie GoSign, przy czy nia ją się do

skró ce nia cza su pra cy ope ra to ra i zwięk sze nia wy daj no ści plo te ra. 

Pre zen to wa ne wy dru ki bę dą wy ko ny wa ne na ma te ria łach (me -

diach) od IKO NOS. Za pra sza my do obej rze nia asor ty men tu fir my

na stro nie pro du cen ta.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Atrium
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PLO TE RY SE RII AR TE MIS KM 3200 

ŁĄ CZĄ W SO BIE KIL KA CECH TA KICH JAK: 

NI SKIE KOSZ TY EKS PLO ATA CJI, WY SO KA JA KOŚĆ 

I PRĘD KOŚĆ DRU KO WA NIA ORAZ STA BIL NOŚĆ PRA CY

NOWE PLOTERY LED-UV DO GADŻETÓW XPERTJET 661UF 

I XPERTJET 461UF (NA ZDJĘCIU Z LEWEJ)

WSZECHSTRONNY 

LASER ARTEMIS SF C02

N AZDJĘCIACH OD LEWEJ: NAJ NOW SZY LA MI NA TOR WŁO SKIEJ FIR MY NEOLT, SUM MA S -ONE D120 ORAZ SUM MA F16 12


