
Próxima geração de gravação de 
chapas flexográficas
Simples, consistente e automatizada

Tecnologia Crystal



A chapa perfeita para 
todas as aplicações de flexografia

CDI Crystal:  
gravação de imagens 
flexográficas simplificada
No mercado atual, trabalhos urgentes e de última 
hora se tornaram padrão. 

Os processos tradicionais de gravação de chapas 
flexográficas de várias etapas atrapalham a produ-
tividade. Eles causam erros, retrabalho e reduzem 
o tempo de atividade da impressora. O que pre-
judica a produtividade e o lucro da sua operação.

Produção aprimorada  
de chapas flexográficas

A Esko CDI Crystal 5080 e 4835 são a base de 
uma redução impressionante da complexidade 
na clicheria. 

CDI Crystal 5080

CDI Crystal 4835

A Esko CDI Crystal 5080 e 4835 se baseiam na 
integração e na automatização completa da gra-
vação de chapas e da exposição UV.

 • Base para redução da 
complexidade da clicheria 

 • Baseado em óticas de alta 
resolução e tecnologia de gravação 
de imagens a laser da Esko CDI 

 • Produz o mais alto padrão de 
qualidade de chapas – com base no 
HD Flexo e no Full HD Flexo

 • A ergonomia aprimorada oferece 
mais rapidez ao trabalho do 
operador



XPS Crystal 5080

XPS Crystal:  
Aprimorando a 
consistência com 
exposição UV LED 
patenteada
A consistência das chapas é uma das chaves 
para alcançar e manter uma ótima qualidade de 
impressão. Um dos principais fatores que influen-
ciam a estabilidade da chapa é a exposição UV.

A inovadora XPS Crystal combina de forma exce-
lente as exposições UV frente e verso. Diferente 
dos quadros UV que usam lâmpadas oscilantes 
na saída, o XPS Crystal usa UV LEDs que não pre-
cisam de tempo de aquecimento e emitem uma 
radiação consistente. 

Uma exposição UV principal e posterior sincro-
nizada e controlada de maneira eficiente produz 
chapas flexográficas digitais altamente consisten-
tes – para todos os tipos de chapas flexográficas 
digitais, a qualquer hora do seu dia de produção.

Alta consistência e qualidade
 • Exposição UV LED principal e 

posterior sincronizada

 • Qualidade de chapa consistente e 
sempre replicável  

 • Desenvolvimento baseado em 
aprimoramentos de exposição UV 
do Full HD Flexo

 • Sem dúvidas no controle de 
qualidade de chapas 

Produtividade completa e ciclo de 
vida longo

 • Processo paralelo para gravação 
de imagens de chapas para alta 
produtividade 

 • Parte da automação da gravação 
de imagens de chapas feita pela 
tecnologia Crystal

 • Tempo de vida significativamente 
mais longo se comparado à luz da 
bancada

 • Redução de erros em 50%

XPS Crystal 4835



Repensando o processo 
de gravação de chapas 
flexográficas
Com a CDI Crystal XPS, a Esko redefine a grava-
ção de chapas flexográficas. 

Normalmente, esse processo contém inúmeras 
etapas manuais e complexas, que além de gastar 
tempo, também são suscetíveis a erros humanos. 

A CDI Crystal XPS é a solução que você precisa! 
Em vez de uma chapa flexográfica passar por 
até sete etapas manuais, agora você tem um 
processo linear e coordenado. 

Interface de usuário intuitiva, 
menos erros e menos treina-

mento do operador

 • Reduz as etapas manuais em até 50% 

 • Reduz até 50% dos erros –  
menos desperdício de chapas

 • Reduz o tempo do operador em 
até 73%

A integração e a automação da gravação de ima-
gens digitais e da exposição UV LED aprimoram 
a consistência e facilitam o uso de modo geral. 
Essa solução não apenas libera o tempo valioso 
do operador, mas também reduz a manuten-
ção e o impacto ambiental do seu equipamento 
flexográfico.



Mesa de chapa de vidro para 
facilitar o descarregamento 
automático

Ergonomia aprimorada e 
funcionalidades para faci-
litar as operações 

Exposições principais e posteriores 
combinadas com luzes UV LED. O 
mesmo relevo na chapa inteira

Interface de usuá-
rio intuitiva, menos 
erros e menos 
treinamento do 
operador

Qualidade de impres-
são estável e repetível

Compatível com chapas de 
várias CDIs como uma uni-
dade modular

A CDI Crystal e a XPS Crystal estão 
d isponíve is  como d ispos i t i vos 
independentes.

 � A CDI Crystal XPS é a solução que você precisa! Em vez de 
uma chapa flexográfica passar por até sete etapas manuais, 
agora você tem um processo linear e coordenado. 
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Tenha controle total do  
processo de gravação de chapas

Clicherias atuais

Próxima geração de clicherias

As chapas flexográficas precisam estar prontas 
rapidamente, dentro do prazo de entrega. Os 
convertedores não podem ficar com impressoras 
paradas porque estão esperando novas chapas.

O Automation Engine da Esko é fornecido com 
um módulo de gravação automatizada de chapas 
flexográficas. As intervenções manuais não são 
mais necessárias; os arquivos são preparados 
automaticamente, reduzindo os erros e evitando 
o desperdício de chapas.

Com o Device Manager do Automation Engine, a 
pré-impressão assume a direção.

O controle operacional da CDI vai para o topo 
do fluxo de trabalho da produção.

Com o Device Manager, o departamento de pré-im-
pressão tem todas as informações necessárias para 
priorizar e organizar as filas de gravação de chapas e 
produzir a chapa certa na hora certa. O andamento 
do trabalho, o status e as filas de todos os dispo-
sitivos conectados podem ser visualizados na tela. 

 • Gravação de chapas descomplicada

 • Planejamento de produção 
transparente e controlado

 • Relatórios e análises simplificados

Expositor com
luz de bancada UV

Expositor com
luz de  
bancada UV

Processador 
de chapas

Gravação de
chapa CDI

Pré-impressão 
flexográfica

Pré-impressão 
flexográfica

CDI Crystal e XPS conectados 
ao processador de chapas



Depoimentos  
dos clientes

Com a Esko, líder do mercado de exposição e 
gravação de chapas flexográficas, a escolha da 
CDI Crystal 5080 XPS foi fácil. Um fator decisivo 
foi o fato da solução da Esko ser um sistema 
aberto, ou seja, nós podemos gravar em uma 
grande variedade de chapas.

Dennis Melching, Diretor administrativo
Stichnothe Druckformen, Alemanha

Estamos com uma vantagem competitiva e  
ganhando um novo mercado. Esse investimento 
é uma evolução natural. Estávamos aguardando 
a conclusão da nossa solução digital com a nova 
tecnologia de exposição da Esko. Do front-end 
até a entrega, o compromisso da Esko com a ino-
vação é excepcional e revolucionário.

Vincenzo Consalvo, Diretor administrativo
Inci.Flex, Itália

Graças à esta tecnologia, agora nós fornecemos 
aos nossos clientes desde telas padrão (137/152 
linhas) até a linha premium absoluta de 250 
lpi. Podemos oferecer a melhor qualidade de 
chapa com o mais alto nível de consistência e 
repetibilidade, como nunca feito antes.

Manfred Schrattenthaler, Diretor administrativo
Glatz Klischee, Áustria 

Para automatizar a gravação de chapas, a Esko conecta 
a etapa do processo de gravação de imagens (CDI Crys-
tal) com a etapa do processo de exposição (XPS). Além 
disso, uma conexão automatizada com uma unidade 
de desenvolvimento pode ser fornecida. Nessa ima-
gem, a CDI Crystal XPS está integrada com a unidade de 
desenvolvimento Vianord na InciFlex, Itália.
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CDI CRYSTAL 4835 CDI CRYSTAL 5080

Tipo de gravação de imagens  • Design do tambor externo
 • Base em granito fundido da máquina
 • Fonte de laser de fibra de alta potência, CDI laser de classe 1.

Qualidade da imagem  • Frequência de tela: até 250 lpi, dependendo da resolução da imagem
 • Meio-tom: 1-99%
 • Lentes de alta resolução: totalmente variável de 2.540 a 4.000 ppi na base de trabalho para trabalho

Controle do equipamento  • Grapholas Touch Exposer no computador Intel com Windows 7
 • Mesclagem automática por meio do “Automation Engine” com o “Flexo Plate Making Module for AE” 

ou o Merger independente (requer computador Intel com Windows 7)
 • Formato do arquivo de entrada: LEN ou TIFF, compatível com todos os membros da família CDI.

Opções de retícula e RIP  • Imaging Engine opcional
 • PostScript/PDF RIP padrão da indústria
 • Qualidade de retículas otimizada para flexografia (pontos circulares duplos, circulares) incluída no RIP
 • Opção de HD Flexo Screening para obter a melhor qualidade de impressão flexográfica
 • Opção Pixel+ para obter a melhor transferência de tintas e SIDs na flexografia

Software da Esko  • Device Manager, Automation Engine, Imaging Engine, retícula flexográfica (HD Flexo, Pixel+,  
Crystal Screening), Equinox…

Chapas  • Todas as chapas de fotopolímero digitais
 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,155 pol / 0,76 até 3,94 mm

Tamanhos de chapa até 48 pol x 35 pol / 1.200 x 900 mm ou menor até 50 pol x 80 pol / 1.270 x 2.032 mm ou menor

Dimensões da máquina  • Largura: 98,2 pol / 2.494 mm
 • Profundidade: 84,6 pol / 2.148 mm
 • Altura: 54,4 pol / 1.381 mm
 • Peso: 2.425 lbs / 1.100 kg

 • Largura: 133,62 pol / 3.394 mm
 • Profundidade: 84,96 pol / 2.158 mm
 • Altura: 54,44 pol / 1.383 mm
 • Peso: 4.497 lbs / 2.040 kg

Requisitos de instalação  • Sistema a vácuo separado, unidade de escape e dispositivo de ar comprimido externo incluído
 • Sem necessidade de resfriamento à base de água externo
 • Instalação elétrica

 › Gravadora: 230V/N/PE, 50/60 Hz
 › Unidade de escape: 230V/N/PE, 50/60 Hz, 1,2 kVA
 › Compressor de ar: 230V/N/PE, 50/60 Hz, 0,75 kVA

Especificações técnicas

 
XPS 4835 XPS 5080

Tipo de dispositivo Exposições UV-LED principal e posterior das chapas de fotopolímero digitais para impressão flexográfica

Controle do equipamento XPS Touch GUI no computador Intel com Windows 7

Chapas  • Todas as chapas de fotopolímero digitais
 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,255 pol / 0,76 até 6,35 mm

Tamanhos de chapa até 48 pol x 35 pol / 1.200 x 900 mm ou menor até 50 pol x 80 pol / 1.270 x 2.032 mm ou menor

Dimensões da máquina

 • Largura: 77,55 pol / 1.970 mm
 • Profundidade: 77,04 pol / 1.957 mm
 • Altura: 53,85 pol / 1.368 mm
 • Peso: 1.433 lbs / 650 kg

 • Largura: 122,04 pol / 3.100 mm
 • Profundidade: 77,04 pol / 1.957 mm
 • Altura: 53,85 pol / 1.368 mm
 • Peso: 1.764 lbs / 800 kg

Requisitos de instalação  • XPS 4835/5080: L1/L2/L3/N/PE 400 VAC 50 Hz / 460 VAC 60 Hz, 9,0 kW
 • Refrigeração: L1/L2/L3/N/PE 400 VAC 50 Hz / 460VAC 60 Hz, 9,0 kW

As unidades de exposição e retículas XPS Crystal são protegidas nos EUA e em outros países por uma ou mais das seguintes patentes, aplicações pendentes e suas contrapartes 
estrangeiras, conforme listado em www.esko.com/xps_patents. 

www.esko.com

https://www.esko.com/pt

