
Speciale printeffecten en meerlaags  
printen op flexibele en harde materialen

Mutoh ValueJet 1638UH grootformaat printer



Speciale printeffecten en meerlaags printen op  
flexibele en harde materialen
De Mutoh ValueJet 1638UH is de allereerste tweekops LED UV-printer met 
verbeterde prestaties voor printen en uitharden. De breedte van 165 cm (64”) 
maakt de Mutoh ValueJet 1638UH bijzonder veelzijdig. Vanwege de grote  
verscheidenheid aan commerciële printtoepassingen, is dit de ideale machine om 
uw omzet te vergroten. 

Met deze printer kunt u uw creativiteit ten volle benutten. De Mutoh ValueJet 
1638UH  kan - naast CMYK - ook worden ingesteld met vernis en witte inkt voor 
het werken met transparante of niet-witte substraten, zonder dat het kleurgebruik 
verloren gaat of voor het creëren van speciale printeffecten en meerlaags printen.

Belangrijkste eigenschappen Mutoh ValueJet 1638UH 

• Printen op 1.625 mm (63,97”) brede LED UV-rolmedia en harde materialen  
• CMYK LED UV-inkten — optioneel witte inkt en vernis  
• Uitvoer onmiddellijk droog en klaar voor gebruik of een tweede behandeling  
• Laag energieverbruik — genereert weinig warmte, ideaal voor warmtegevoelige media 
• Uitvoer zonder vluchtige organische verbindingen; geen ontgassing van prints, geen ozon in de 
 productieomgeving, geen kwik, geen lood  
• Automatisch meten van mediadikte en aanpassen van kophoogte; Mutoh intelligent interweaving met speciale   
 ‘UV-weaving’

Toepassingsmogelijkheden
De Mutoh ValueJet 1638UH produceert hoogwaardige graphics voor korte kijkafstanden zoals beursmaterialen, 
winkeldisplays, backlit banners, gepersonaliseerd behang en op maat gemaakte wanddecoratie, kleine  
verpakkingen, banners, posters, enzovoort. De printer is geschikt voor rolmedia tot 1.625 mm (63,97”) breed en 30 kg 
zwaar, maar ook voor hard plaatmateriaal tot 1.625 x 1.200 mm (63,97 x 47,24”) breed, 15 mm dik en 15 kg zwaar. 

Snelheid in m²/u 

4-kl. printmodus 6-kl. printmodus
2x CMYK  1x CMYK  Alleen wit   2-laags print CMYK

1.440 x 1.440 Uni 2,86 0,72                  2,86                0,37

1.440 x 1.440 Bi 5,68       1,42                  5,68                0,73

720 x 1.440 Uni 5,72        2,75                 5,72                1,39

720 x 1.440 Bi 11,35     5,47                  11,35              2,75

720 x 1.080 Bi 14,23     6,83                  14,23              3,45

720 x 720 Bi 22,71     11,27                22,71              5,50



Specificaties rol media

Min./max. mediabreedte 182 mm (7,17 inch) / 1625 mm (63,97 inch)

Max. printbreedte 1.615 mm (63,58 inch)

Max. mediadikte  15 mm

Media-afmetingen ø 250 mm / 2 en 3 inch / 100 kg

 
Specificaties harde media

Min./max. mediabreedte 182 mm (7.17 inch) / 1.625 mm (63,97 inch)

Max. printbreedte 1.615 mm (63,58 inch)

Min./max. medialengte 200 mm (7.87 inch) – 1.200 mm (47.24 inch)

Max. mediadikte 15 mm

Max. mediagewicht 15 kg

 
Stroomverbruik

Tijdens printen < 700 Watt

In stand-by < 55 W / < 25 W

Voedingseenheid AC 100-120 V / AC 200-240 - 60/50 Hz - < 4.0 A / 2.0 A

 
Inktspecificaties

Inkttype LED-UV-inkten

Inktkleuren/volume CMYK + vernis 220 ml cassette / 800 ml pak
Wit 220 ml cassette / 500 ml pak

Instelling inkt CMYK (CCMMYYKK)
CMYK + wit + vernis (CMYK+2xWh+2xVa)

Compatibiliteit ABS, aluminium plaat, karton, vouw- en golfkarton, glas, 
warmtegevoelige flexibele media zoals op polyolefine gebaseerde 
(PVC-vrije) zelfklevende folie, niet-geweven, PC, PE, PET, PES, PMMA 
(acryl), PP, PS, PVC

 
Aanbevolen werkomgeving

Temperatuur 20 °C - 32 °C met D Δ t: max. 2 °C/u

Luchtvochtigheid 40% - 60% (niet-condenserend) met Δ DRH: max. 5% RH/u

 
Machine afmetingen

Rolmedia (b x d x h) 2.983 x 818 x 1.261 mm

Harde media (b x d x h) 2.983 x 2.730 x 1.261 mm

Gewicht 197 kg (printer + standaard)

Belangrijkste technische specificaties

Technologie Drop-on-demand Micro Piëzo Inkjet Technologie

Printkop 2 (gelaagde configuratie)

Nozzle configuratie 180 nozzles x 8 lijnen/kop

Bereik puntmassa (pl) 3,8 tot 28

Hoogte van de kop Materiaaldikte wordt elektronisch gemeten en de hoogte van de kop 
wordt automatisch aangepast

Levensduur LED UV-lampen 14.250 uur

Droogsysteem voor inkt 2 LED UV-lampen met lange levensduur

•
Technische gegevens
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