
Inovando a flexografia digital



História da inovação flexográfica
A Esko vem desenvolvendo soluções de software e hardware há décadas para a industria de embalagens. 
A empresa inventou a flexografia digital em 1995 e vem liderando seu desenvolvimento desde então – seus produtos 
são utilizados em cerca de 90% da produção flexográfica de alta qualidade. Hoje, a Esko é sinônimo de excelência 
em qualidade e consistência em todas as aplicações de impressão flexográfica. 



Inovando a 
flexografia digital 
Mais de 90% de todas as chapas flexográficas digitais 
são gravadas na Cyrel Digital Imager (CDI) fabricado pela 
Esko. Estas CDIs geram resultados fantásticos que antes 
eram possíveis apenas em offset ou rotogravura.

Com a CDI, as clicherias podem oferecer qualidade supe-
rior, enquanto os convertedores podem se beneficiar da 
consistência de impressão. Não é de se surpreender que 
a CDI seja o CtP Flexo mais popular do mundo em grava-
ção de imagens em chapas flexográficas digitais.

Melhorias constantes

A tecnologia f lexográfica continua avançando. Como 
líderes absolutos em inovação em tecnologia flexográfica, 
continuamos repensando todas as etapas do processo 
flexográfico: podemos torná-lo ainda melhor? Podemos 
torná-lo ainda mais rápido? Podemos melhorar ainda mais 
a relação custo-benefício?

Toda cadeia de produção flexográfica conta cada vez mais 
com uma ampla gama de avanços tecnológicos de ponta. 
Desde retículas avançadas e automação de clicherias até 
os melhores CtP Flexo do mercado. 

Uma solução flexográfica que atende 
às suas necessidades

Da impressão de etiquetas de banda estreita até embala-
gens flexíveis e impressão em corrugado de grande formato; 
de caixas de corrugado com impressão de apenas uma 
cor até embalagens multicoloridas altamente sofisticadas, 
podendo conter até mesmo impressão de segurança. 

Para filme ablativo, serigrafia, letterpress, mangas e chapas 
flexográficas: independentemente de sua área de atuação, 
a Esko dispõe da mais avançada solução de Digital Flexo, 
ideal para seus negócios.



Uma CDI que atende às suas necessidades
Você pode escolher e configurar uma CDI que atenda às suas necessidades atuais de produção e que possa 
expandir seus recursos de acordo com a evolução de seus negócios. A CDI é compatível com todos os formatos 
de chapas e mangas. E você ainda pode contar com a liberdade de escolher qualquer marca de chapa digital e 
método de processamento.

Velocidade e resoluções 
flexíveis

Todas as CDIs são equipadas com Fiber Lasers 
e lentes óticas dedicadas que garantem imagem 
superior e confiável.

Todas as CDIs têm resoluções de imagens 
variáveis entre 2.000 e 2.540 ppi, respectivamente 
2.540 e 4.000 ppi via óticas de alta resolução. Isso 
oferece uma variação tonal significativamente 
ampliada com gradientes suaves e altas luzes 
e sombras incríveis. Para aplicações especiais 
de segurança, a resolução pode ser aumentada 
para 8.000 ppi ou mais. 

A velocidade de gravação da imagem depende 
da seleção das unidades laser modulares para 
sua CDI, conforme sua escolha. Com a opção 
ótica multibeam 80, a CDI pode atingir uma 
velocidade de gravação de imagem recorde 
de 8 m²/hr. 

Encontre a CDI que atende às suas necessidades de produção. Da esquerda para direita: CDI Spark 2530, CDI Spark 4835 e CDI Spark 4260.



Diversas opções de mangas e chapas flexográficas

Com uma CDI, você pode gravar mangas e chapas flexográficas para quase todos os tipos de aplicação. Com a vasta 
seleção de tamanhos da família CDI, você poderá escolher entre as diversas variedades de tamanhos de chapas. Qualquer 
tipo e marca de chapa flexografia digital, chapa digital letterpress ou filme ablativo podem ser usados em uma CDI.

Manuseio de chapas

A mesa de carga de chapa offline oferece 
manuseio seguro da chapa, sem dano e 
sem distorção em todo o processo de 
fabricação da chapa.

O manuseio da chapa se torna um pro-
cesso fácil para o usuário: da carga até 
a descarga na gravadora, exposição UV 
ou lavadora. A mesa EasyLoad fornece 
uma ferramenta útil de corte de chapa.
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Assuma a liderança 
O HD Flexo e o Full HD Flexo representam o novo padrão em 
termos de qualidade flexográfica

A qualidade da impressão offset e da rotogravura costumava ser impossível na flexografia. Porém, com 
o HD Flexo e o Full HD Flexo, isso não é mais uma realidade. Oferecendo consistência, repetibilidade, 
transições suaves, transporte perfeito da tinta e cores vibrantes aliadas ao aumento na qualidade 
de impressão, o HD Flexo e o Full HD Flexo ditam o padrão do setor em impressão flexográfica. 
Para mais informações, consulte a página 12.

Automatize sua produção flexográfica

O Digital Flexo Suite oferece economias significativas de custo e de tempo por meio de automação 
de produção da chapa flexográfica. O Digital Flexo Suite é um conjunto de softwares de criação de 
chapa da Esko, desenvolvido especificamente para atender à demanda do setor de embalagem.
Para mais informações, consulte a página 10.



Benefícios da flexografia 
Rápida disponibilidade para 
impressão

Graças à automação de quase todas as etapas do fluxo 
de trabalho flexográfico e ao aumento da qualidade geral, 
a flexografia se torna um processo de impressão muito 
atrativo. 

É imbatível em termos de velocidade, eficiência e custo. 
Com a adoção do HD Flexo, o volume de trabalho de 
reprodução é reduzido. Acelere sua produção de chapas 
com as ferramentas de automação do Digital Flexo Suite. 

Segurança na repetibilidade

A qualidade superior da chapa de uma CDI com HD 
Flexo é exatamente o que uma impressora precisa para 
alcançar excelentes resultados: superioridade nas altas 
luzes, excelentes detalhes e coberturas explêndidas nas 
áreas de sombras. A CDI fornece um resultado estável 
desde a primeira gravação.
As chapas HD Flexo e Full HD são incontestáveis na 
consistência de impressão em comparação às longas 
impressões convencionais. Você pode fornecer qualidade 
na repetibilidade, tarefa após tarefa.

Ambientalmente sustentável

A CDI grava diretamente na chapa e elimina a necessi-
dade de filme e processamento químico. Dessa forma, 
seus negócios conseguem atender as regulamentações 
ambientais locais com mais facilidade e menos custo. 
E mais: a flexografia emite 50% menos CO2 do que a 
rotogravura.  Com o spot color no processo de conversão, 
são utilizados menos tintas e substratos, o que reduz ainda 
mais a pegada de carbono das impressões.



Mangas: um processo flexográfico perfeito
O uso de mangas aumenta a velocidade de impressão e fornece um registro perfeito. Não há mangas deformadas 
nem distorcidas após o processamento, gerando a melhor precisão geométrica. 
As mangas de flexografia digital podem concorrer com rotogravuras na impressão de embalagens de lanches, 
bolsas e embalagens para alimentos congelados, os quais normalmente contêm imagens contínuas e exigem um 
único corte antes do processo de empacotar e lacrar.

Mangas sem emendas com 
CDI Advance Cantilever

As mangas sem emendas podem ser gravadas na CDI Advance 
Cantilever 1750 e na CDI Advance Cantilever 1450. Para as 
mangas de formatos bobina média, a Esko oferece um sistema 
cantilever junto com um cabeçote móvel automatizado. Esse 
sistema possibilita que uma pessoa altere facilmente uma manga 
sem ferramentas adicionais.

Qualidade de manga economicamente viável

As mangas flexográficas oferecem qualidade com baixo custo em uma CDI. Separadores digitais sob medida 
podem ser adquiridos, prontos para criar imagens, com diversas opções de tamanhos e diferentes segmentos de 
produtos. Estão disponíveis todos os comprimentos de repetição.
A CDI Advance Cantilever pode ser facilmente convertida de gravação de manga para gravação de imagem de 
chapa usando o cilindro de tambor. A opção de cilindro de tambor sempre é fornecida com a funcionalidade SEMI: 
carga de chapa 100% automatizada e descarga feita pelo operador.

Está disponível, opcionalmente, para a CDI Advance Cantilever 1750, um cilindro de tambor para chapas de até 
50” x 80” / 1.270 x 2.032 mm, e para a CDI Advance Cantilever 1450, um cilindro de tambor para chapas de até 
42” x 60” / 1.067 x 1.524 mm.

CDI Advance Cantilever



Inline UV para máxima precisão
O maior avanço em tecnologia flexográfica 
é a chapa digital com exposição principal 
UV. As chapas digitais recebem exposição 
principal UV no mesmo dispositivo em que 
as imagens são gravadas. Isso significa que 
não é necessária exposição subsequente 
em uma mesa de luz offline. 
A combinação desses dois processos em 
um equipamento reduz custos, diminui erros 
e aumenta a qualidade. A opção Inline UV 
Main Exposure aumenta a qualidade e a 
confiabilidade de chapas flexográficas digitais, 
garantindo que cada centímetro quadrado 
da chapa receba a mesma quantidade de luz 
UV necessária para polimerizar integralmente 
a chapa. Ela reduz custos operacionais e 
carga ambiental. 

Letterpress 
A opção de letterpress é fornecida com 
um cilindro magnético ou com um cilindro 
magnético a vácuo. 
Ela possibilita que a CDI grave chapas de 
letterpress com base metálica e base polímero, 
assim como em chapas flexográficas. Para 
um registro perfeito, os cilindros podem ser 
equipados com sistemas de pino de registro.

Impressão de 
segurança
Quando a segurança está em pauta, a ótica 
SecuFlex é a solução. A SecuFlex responde 
às mais altas exigências de qualidade do 
mercado em se tratando de impressão 
flexográfica e letterpress. 

A SecuFlex fornece a mais alta qualidade em impressão de segurança. 



Automatize sua produção de chapas flexográficas 

O Digital Flexo Suite oferece economias de custo significativas por meio de automação da produção de chapas 
flexográficas. Trata-se de um conjunto de software de gravação de chapas da Esko, desenvolvido especificamente 
para atender às necessidades de produção e montagem da chapa.
Há um Digital Flexo Suite para fluxos de trabalho de etiqueta, embalagens flexíveis e corrugados. O Digital Flexo 
Suite permite que o operador prepare diversas tarefas e administre simultaneamente diversas CDIs. 

Cada chapa gravada e cortada recebe um relatório de produção detalhado para fins de faturamento. As chapas 
são cortadas automaticamente no tamanho do arquivo bitmap. A funcionalidade Hotfolder automatiza as funções 
básicas do software de preparação da chapa. E um visualizador de alto nível viabiliza a inspeção detalhada do 
arquivo bitmap antes da criação de imagens.

Digital Flexo Suite

Transferência de dados

Digital Flexo Suite CDI Imager Mesa Kongsberg Máquina de montagem

Ferramentas inteligentes geram layouts de chapa com excelente custo-benefício.



Benefícios

• Com a adoção do Digital Flexo Suite, os clientes reportam, em média, uma redução de desperdício de chapas 
em torno de 15%.

• Automação de trabalhos manuais complexos geram menos erros humanos.
• Cada chapa gravada e cortada recebe automaticamente um relatório detalhado. Esse relatório pode ser usado no 

controle de qualidade e faturamento.
• Preparação de montagem automatizada. 
• A redução de desperdício da chapa tem um impacto positivo diretamente na emissão de CO2.

Mesas de corte digital da Kongsberg cortam as chapas flexográficas de forma rápida e precisa. 

Os patches são reunidos novamente em folhas de suporte.



HD Flexo e Full HD Flexo: o novo padrão 
em termos de qualidade flexográfica

Uma alternativa precisa à offset e 
rotogravura

Se equiparar à qualidade da impressão offset e a da 
rotogravura sempre foi o objetivo da flexografia. E isto é 
possível agora com o HD Flexo. Oferecendo consistência, 
cores vibrantes e mais qualidade de impressão, o HD Flexo 
se tornou o padrão do setor em impressão flexográfica.
A impressão flexográfica agora pode competir com 
offset em etiquetas de qualidade e com rotogravura 
em embalagens flexíveis Além disso, a exposição da 
chapa digital garante mais consistência na produção 
de chapas e na impressão.

Excelente qualidade de impressão

A produção de chapas de alta resolução em uma CDI 
gera uma superfície texturizada na chapa, aprimorando 
o transporte da tinta e aumentando a densidade da tinta 
na impressão final. 

Resultando em riqueza de detalhes e contraste na 
imagem. Isto é especialmente útil para cores PANTONE® 
e para substratos brancos.

O HD Flexo definiu o novo padrão de impressão flexográfica 
para transições suaves e gradientes até zero, detalhes 
nítidos de textos e imagens brilhantes.
O Full HD Flexo reúne transporte perfeito da tinta com 
a densidade certa para cores sólidas, cores especi-
ais vibrantes, consistência excepcional na gravação 
de chapas e o único fluxo de trabalho de gravação de 
chapas totalmente controlado por sistema digital dis-
ponível no setor.
Agora a flexografia compete com gravura e offset em 
aplicativos de impressão de embalagens f lexíveis, 
etiquetas e corrugados.

Benefícios do HD Flexo e  
do Full HD Flexo

• Imagens mais suaves e nítidas com uma amplitude 
tonal expandida

• Sólidos vibrantes e brilhantes e uma vasta gama de cores
• Consistência superior na gravação de chapas
• Qualidade padrão do setor compatível com os maiores 

fornecedores de chapas do mercado

Cores fortes em contraste 
com tons mais claros

Transições suaves 
para o zero

Cores vibrantes

Cores sólidas, 
extremamente homogêneas

Reprodução natural 
da imagem



Serviços da 
solução 
 
O Esko Solution Services o ajuda a obter 
oportunidades de valor agregado na 
produção flexográfica. 

Nossa equipe de Solution Architects tem 
experiência no design e na implementa-
ção das soluções Esko para adaptá-las 
às suas exigências específicas. 

Suporte 
Nossa meta é garantir que você tenha 
acesso imediato ao mais alto nível de 
competência de suporte a hardware ou 
software. Uma vez que um sistema esteja 
totalmente em operação, é imprescindível 
confiar em um suporte rápido e contínuo 
para maximizar sua atividade.

Treinamento 
Um treinamento eficiente traz benefícios 
para sua empresa. Ele aprimora as habi-
lidades de seus funcionários e aumenta a 
produtividade, elevando o retorno de seus 
investimentos. A Esko Academy oferece 
uma ampla e diversa gama de sessões de 
treinamento para que você possa atingir 
todas as suas metas. 

Esko Finance – personalizado para suas necessidades
Investimentos em seu futuro não podem ser superficiais. Nós oferecemos soluções financeiras completas para 
seus investimentos em hardware e software. O Esko Finance oferece uma ampla gama de soluções flexíveis de 
financiamento. Elas liberam seu capital de giro e seu orçamento para investimentos. Isso significa que você pode 
alocar seu dinheiro em outros investimentos.
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A família CDI: um modelo para cada necessidade
A família CDI oferece a mais ampla gama de dispositivos para gravação de imagens digitais – do menor ao 
extremamente grande, para chapas ou mangas – com upgrades para acompanhar suas necessidades de produção.

Nome Dimensão da chapa/Dimensão da manga Ótica/Produtividade

 
1.200 x 900 mm

 
1.067 x 1.524 mm
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Nome Dimensão da chapa/Dimensão da manga Ótica/Produtividade

comprim.máx. 57,1” - 1.450 mm 
repetib.máx. 50” - 1.270 mm

comprim.máx. 69” - 2.000 mm
repetib.máx. 50” - 1.270 mm

 
1.270 x 2.032 mm

 
1.067 x 1.524 mm

 
1.270 x 2.032 mm

 
1.270 x 2.032 mm

 
1.067 x 1.524 mm
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Esko

Kortrijksesteenweg 1095

9051 Gent

Belgium

Tel. +32 9 216 92 11

info.eur@esko.com

Esko

8535 Gander Creek Drive

Miamisburg, OH 45342

USA

Tel. +1 937 454 1721

info.usa@esko.com

Esko

8 Changi Business Park Ave 1

UE BizHub East #07–51

South Tower

Singapore 486018

Tel. +65 6420 0399

info.asp@esko.com

Esko

Shinjuku i-Land Tower 7F

5-1 Nishishinjuku 6-Chome,

Shinjuku-ku Tokyo,

Japan 163-1307

Tel. +81 3 5909 7631

info.japan@esko.com

Esko

Floor 1, #2 Building,

1528 Gu Mei Road

200233 Shanghai

China

Tel. +86 21 60576565

info.china@esko.com

Esko

Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78

11° andar - Conjunto 113/114

04303-000 - São Paulo

Brasil

Tel. +55 11 5078 1311

info.la@esko.com
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