
Firma Mutoh została założona w 1952 roku. Dziś
znana jest z wysokiej jakości drukarek wielkoformatowych.
Marka Mutoh obecna jest na całym świecie, a od roku
1993 także w Polsce dzięki firmie Atrium Centrum
Ploterowe. Poprzez oddziały i sieć autoryzowanych
dystrybutorów firma Atrium pomaga w wyborze
najlepszego rozwiązania, dostosowanego do potrzeb
każdego klienta.

Mu toh ofe ru je sze ro ką ga mę plo te rów wiel ko for ma to wych, plo -

te rów tną cych, dru ka rek tek styl nych do dru ku bez po śred nie go, jak

i po śred nie go na tka ni nach (sub li ma cyj nych), LED/UV, eko/ży wicz -

nych, a tak że no we na ryn ku dru kar ki do dru ku na ko szul kach DTF

(Di rect to Film Prin ting).

Druk eko lo Gicz ny 

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.

Druk sub li ma cyj ny 

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 uzy ska nie w efek cie ży wych, trwa łych i na sy co -

nych ko lo rów.

Druk bez Po śreD ni na tka ni nach

Nie za wod ność, pre cy zja, wy daj ność to pod sta wo we ce chy dru ka -

rek Mu toh do bez po śred nie go dru ku na tka ni nach. Dzię ki nim moż -

na pro du ko wać ga dże ty tek styl ne, odzież spor to wą, tka ni ny, de ko ra -

cje, ko szul ki, tor by na za ku py itd. Ploter 3 w 1 umożliwia druk na

tapetach, bawełnie i poliestrze (cecha szczególna drukarek do druku

bezpośredniego na tkaninach Mutoh).

Druk bez Po śreD ni leD/uV

Fir ma Mu toh pro du ku je za rów no plo te ry LED -UV ty pu flat -

bed – do ma te ria łów sztyw nych, jak i ro lo we – do ma te ria łów gięt -

kich. Dzię ki tym pro fe sjo nal nym urzą dze niom moż li wy jest druk

sze ro kie go spek trum apli ka cji: kla sycz nych gra fik (re kla my, szyl dy,

opa ko wa nia, gra fi ki tar go we, wy po sa że nie skle pów, de ko ra cje), druk

gra fik len ty ku lar nych, a tak że za dru ko wy wa nie no śni ków o nie re gu -

lar nym kształ cie, cięż kich ma te ria łów, me diów „eg zo tycz nych”, w tym

szkła, ka mie nia, róż nych me ta li, płyt me blo wych. 

Urządzenia MUtoh w ofercie atriUM

Wszech stron ne i eko lo gicz ne...
plo te ry wiel ko for ma to we Mutoh
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PLO TER RO LO WY UV/LED MU TOH 1638UR2

PLOTER LED -UV TY PU FLAT BED MUTOH PJ-2508UF

DRU KAR KA DO BEZ PO ŚRED NIE GO ZA DRU KU LED -UV MU TOH SMART CO LOR H200

Mutoh produkuje zarówno plotery
LED-UV typu flatbed, jak i rolowe, 
dzięki tym urządzeniom możliwy jest
druk szerokiego spektrum aplikacji. 
Pro duk ty Mu toh są pro du ko wa ne 
zgod ne z naj su row szy mi wy tycz ny mi 
UE w za kre sie ochro ny śro do wi ska, 
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla 
wła ści cie li oraz ope ra to rów ma szyn

Przy kła dem plo te ra LED -UV ty pu flat bed jest Mu toh Per for -

man ce Jet 2508UF. To cięż ki  wiel ko for ma to wy plo ter ta bli co wy 

LED -UV o wy mia rach 1250x2 540 mm z ru cho mą bra mą, po któ rej po -

ru sza się ka ret ka.

Dru kar ka łą czy w so bie ze staw za awan so wa nych cech:  ko lor bia -

ły oraz CMYK, 4 wy so ko wy daj ne gło wi ce dru ku ją ce  w tech no lo gii

„gray sca le” (zmien na kro pla atra men tu), mak sy mal na gru bość me diów

do 10 cm o mak sy mal nej gra ma tu rze 50 kg/m², wie lo stre fo wy stół

z pod sy sem (o róż nych roz mia rach stref), sys tem pi nów po zy cjo nu ją -

cych, a tak że moż li wość roz bu do wy do 6 gło wic dru ku ją cych, dzię ki

cze mu wy daj ność dru kar ki mo że być jesz cze bar dziej zwięk szo na.

Na uwa gę za słu gu ją tak że dru kar ki do bez po śred nie go za dru ku

LED -UV Mu toh Smart co lor; są to: H200, F200, F300 i F400.
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Mo del H2 00 wy po sa żo no w pas trans mi syj ny oraz sys tem ro lo -

wy, zaś mo de le F2 00/F3 00/F4 00 wy po sa żo no w sta ły stół (ty pu flat -

bed) o sze ro ko ści 1,6 m i dłu go ści 1,5; 2,5 lub 3,2 m, do za dru ku ma -

te ria łów i przed mio tów o gru bo ści do 24 cm i ma sie 100 kg/m².

Plo te ry te cha rak te ry zu ją się moc nym i ci chym pod sy sem ci śnie nio -

wym, nie za leż nym, elek tro nicz nym pa ne lem ste ro wa nia sto łem,

świetl ną wie żą sta tu su pra cy, czuj ni kiem ochro ny ob wo do wej oraz

ory gi nal ny mi atra men ta mi Mu toh LED -UV (CMYK, bia ły, la kier). Dru -

kar ka po zwa la na za druk drew na, kar to nów, ka mie nia, me ta lu, szkła,

ce ra mi ki, skó ry itp.

Dru kar ki uV Do Ga Dże tów

Dru kar ki XPJ -461UF i XPJ -661UF są od po wie dzią na ro sną ce za -

po trze bo wa nie na sper so na li zo wa ne wy dru ki bez po śred nio na ga dże -

tach oraz ma ło se ryj ną pro duk cję do za sto so wań ko mer cyj nych i prze -

my sło wych. Ty po we za sto so wa nia obej mu ją sper so na li zo wa ne i/lub

mar ko we upo min ki, pa miąt ki, opa ko wa nia, pro to ty py, płyt ki de ko ra -

cyj ne, okrą głe przed mio ty (bu tel ki), na gro dy, fi gur ki i mo de le, nie -

stan dar do we kom po nen ty, sztyw ne ozna ko wa nia w ma łym i śred nim

for ma cie, a tak że wie le in nych. 

już nie ba wem wiel kie Pre mie ry!

Fir ma Atrium Cen trum Plo te ro we in for mu je, że zna na na ca łym

świe cie z pro duk cji mar ko wych plo te rów fir ma Mu toh z Ja po nii

wpro wa dza na ry nek dwa no we urzą dze nia do dru ku atra men ta mi

eko oraz ży wicz ny mi.

Plo te ry te zo sta ną wy po sa żo ne w no we, ul tra sze ro kie gło wi ce

dru ku ją ce pie zo Mu toh AccuFine o zmien nej wiel ko ści kro pli, któ re

za pew nia ją naj wyż szą w swo jej kla sie do kład ność dru ku (po zy cjo no -

wa nie kro pli).

Po za tym no we plo te ry są wy po sa żo ne w pro fe sjo nal ne i co naj -

waż niej sze, bar dzo ła twe w ob słu dze opro gra mo wa nie RIP MU TOH

VerteLith. W po łą cze niu z no wą, opa ten to wa ną tech no lo gią I -scre en

we aving (druk bez pa sko wa nia) no we gło wi ce pie zo za pew nia ją

wy jąt ko wą ja kość dru ku tak że przy wyż szych pręd ko ściach pro duk -

cyj nych. Po nad to no we plo te ry Mu toh cha rak te ry zu ją się au to ma -

tycz ną ka li bra cją prze su wu ma te ria łu (Fe ed Ma ster) oraz funk cją Me -

dia Trac ker, umoż li wia ją cą au to ma tycz ne spraw dze nie, ile ma te ria -

łu po zo sta ło na rol ce. De dy ko wa ne eko lo gicz ne atra men ty po sia da ją

cer ty fi kat GRE EN GU ARD Gold, zaś za sto so wa ne w plo te rach ada pte -

ry z wy mien ny mi eko no micz ny mi i de ga zo wa ny mi wkła da mi wor ko -

wy mi zmniej sza ją ce nę jed nost ko wą za atra ment.

Nie bez zna cze nia są też in ne ce chy plo te rów Mu toh se rii XPJ uła -

twia ją ce pra cę, ta kie jak: pod świe tle nie sto łu LED, no we re gu lo wa -

ne rol ki do ci sko we, au to ma tycz na ka li bra cja gru bo ści me diów

przy dru ku dwu kie run ko wym, au to ma tycz na kom pen sa cja za tka nych

dysz oraz no wy do ty ko wy pa nel ste ro wa nia.

Wszyst kie pro duk ty Mu toh są pro du ko wa ne w Ja po nii i zgod ne

z naj su row szy mi wy tycz ny mi UE w za kre sie ochro ny śro do wi ska, bez -

pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla wła ści cie li oraz ope ra to rów ma szyn.

ko lej ne Pre mie ry: Dtf -y Po zwa la ją ce na Druk 

o PoD wyż szo nej oD Por no ści na tka ni nach

Wśród urzą dzeń do dru ku na ko szul kach szcze gól nie ce nio ny

za pro sto tę ob słu gi i kom pak to wą bu do wę jest ja poń sko -ame ry kań -

ski sys tem DTF Mu toh 628, któ ry od stycz nia 2022 r. bę dzie ofe ro -

wa ny w Pol sce przez Atrium Cen trum Plo te ro we. Ze staw skła da się

z sze ro kie go plo te ra dru ku ją ce go wy po sa ża ne go w atra men ty DTF

do dru ku na spe cjal nej fo lii. Po nad to w skład ze sta wu wcho dzą

sha ker do na kła da nia spe cjal ne go prosz ku oraz piec do je go wy grze -

wa nia. Ca ły sys tem po zwa la „ta śmo wo” pro du ko wać np. ko szul ki

o wy so kiej od por no ści na pra nie – na wet 50 cy kli, co jest wy jąt -

ko wą war to ścią na ryn ku.

Uży wa ne do dru ku atra men ty po sia da ją cer ty fi kat

OEKO -TEX, a do dat ko wo 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 czło wie ka. Ko lej ny mi za le ta mi DTF Mu -

toh 628 prze są dza ją cy mi o je go po pu lar no ści 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 oraz atra men tów

flu ore scen cyj nych, a tak że sta bil ne wy grze wa nie in fra red, któ re po -

zwa la trwa le za bez pie czyć wy dru ki, a szcze gól nie ich ko lo ry sty kę.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów fir my Atrium
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KOLEJNA NOWOŚĆ W OFERCIE TO SYSTEM DTF MUTOH 628 

PRZEZNACZONY DO DRUKU NA KOSZULKACH

MU TOH WPRO WA DZA NA RY NEK DWA URZĄ DZE NIA DO DRU KU ATRA MEN TA MI

EKO ORAZ ŻY WICZ NY MI; BĘDĄ TO MODELE 1341SR PRO I 1641SR PRO


