
Innowacja w dziedzinie 
fleksografii cyfrowej



Historia innowacji w dziedzinie fleksografii
Od wielu dekad firma Esko rozwija sprzętowe i programowe rozwiązania dla branży opakowań. 
Firma wynalazła fleksografię cyfrową w 1995 roku i od tamtej pory jest liderem rozwoju tej technologii. Jej produkty są 
używane w około 90% zastosowań produkcji fleksograficznej o wysokiej jakości. Obecnie marka Esko stanowi synonim 
doskonałej jakości i spójności we wszystkich zastosowaniach druku fleksograficznego. 



Innowacja w dziedzinie 
fleksografii cyfrowej 
Ponad 90% wszystkich płyt do fleksografii cyfrowej na całym 
świecie powstaje przy użyciu naświetlarek Cyrel Digital 
Imager (CDI) firmy Esko. Te naświetlarki pozwalają uzyskać 
doskonałe rezultaty, które dawniej były osiągalne wyłącznie 
w druku offsetowym i grawiurze.

Dzięki naświetlarkom CDI przygotowalnie druku mogą ofe-
rować najwyższą jakość, podczas gdy drukarnie osiągają 
wysoką spójność druku. Nie jest więc zaskoczeniem fakt, 
że urządzenie CDI stało się najpopularniejszą na świecie 
naświetlarką płyt do fleksografii cyfrowej.

Stałe ulepszenia

Technolog ia  f leksograf i i  c iąg le  s ię  rozwi ja .  Jako 
niekwestionowany lider w dziedzinie innowacji w dziedzinie 
fleksografii nie przestajemy analizować poszczególnych etapów 
druku fleksograficznego: czy jest możliwe ich ulepszenie? Czy 
możemy zapewnić większą szybkość? Czy może sprawić, 
że nasze rozwiązanie będzie bardziej ekonomiczne?

Cały cykl produkcji f leksograficznej może skorzystać 
z ogromnego postępu w różnych dziedzinach. Od 
zaawansowanych metod rastrowania poprzez automatyzację 
produkcji płyt po najlepsze naświetlarki na rynku. 

Rozwiązania druku fleksograficznego 
pasujące do Twoich potrzeb

Od druku etykiet na wąskiej wstędze, poprzez elastyczne 
opakowania i kartony z tektury falistej z nadrukowanym jed-
nostronnie kolorem, aż po bardzo wyrafinowane opakowania 
wielokolorowe, a nawet druk zabezpieczeń. 

Od filmu ablacyjnego i materiałów do sitodruku po płyty 
typograficzne oraz płyty i tuleje do fleksografii cyfrowej , firma 
Esko oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązanie druku 
fleksograficznego, które spełni Twoje potrzeby.



Naświetlarka na każdą sytuację
Można wybrać i skonfigurować naświetlarkę CDI pasującą do obecnych potrzeb, a potem rozszerzać jej możliwości w 
miarę rozwoju firmy. Naświetlarka CDI zapewnia obsługę płyt i tulei formatowych o dowolnej wielkości. Poza tym można 
wybrać dowolną markę płyt cyfrowych i metodę obróbki.

Elastyczne opcje rozdzielczości 
i szybkości

Wszystkie naświetlarki CDI są wyposażone w lasery 
światłowodowe i dedykowane układy optyczne, 
które gwarantują doskonałe i niezawodne 
naświetlanie.

Wszystkie naświetlarki CDI obsługują zmienną 
rozdzielczość naświetlania w zakresie odpowiednio 
od 2000 do 2540 ppi oraz od 2540 do 4000 ppi, co 
jest możliwe dzięki układom optycznym o wysokiej 
rozdzielczości. Nasze urządzenia zapewniają 
znacząco rozszerzony zakres tonalny z płynnymi 
przejściami tonalnymi oraz wyjątkowymi światłami 
i cieniami.. W zastosowaniach specjalnych 
związanych z zabezpieczeniami można zwiększyć 
rozdzielczość do 8000 ppi lub wyższej. 

Szybkość naświetlania jest zależna od modułowego 
układu optycznego lasera, który został wybrany 
dla danej naświetlarki CDI. W przypadku układu 
Optics 80 z wieloma wiązkami naświetlarka CDI 
może osiągnąć rekordową szybkość naświetlania 
do 8,0 m²/godz. 

Dopasuj naświetlarkę CDI do swoich potrzeb w zakresie produkcji. Od lewej do prawej: CDI Spark 2530, CDI Spark 4835 i CDI Spark 4260.



Najszerszy wybór płyt do fleksografii cyfrowej i tulei formatowych

Naświetlarka CDI umożliwia naświetlanie płyt i tulei do fleksografii cyfrowej do praktycznie wszystkich zastosowań. Dzięki 
szerokiemu wyborowi formatów w rodzinie naświetlarek CDI można wybierać spośród największej gamy rozmiarów płyt. 
W naświetlarce CDI można używać płyt do fleksografii cyfrowej, płyt typograficznych lub filmu ablacyjnego dowolnego 
typu i marki.

Obsługa płyt

Stół do ładowania płyt offline zapewnia 
bezpieczną obsługę płyt bez uszkodzeń i 
zniekształceń przez cały proces naświetlania 
płyty.

Obsługa płyt przez użytkownika podczas 
ładowania i rozładowywania naświetlarki, 
ekspozycji UV lub płukania staje się wyjąt-
kowo prosta. Stół EasyLoad jest wyposa-
żony w przydatne narzędzie do cięcia płyt.

Cyfrowe płyty typo-
graficzne na podłożu 

poliestrowym

Film cyfrowy

Fleksografia 
cyfrowa

Materiały do 
sitodruku 
cyfrowego

Materiały do 
sitodruku 
płaskiego

Tradycyjna 
płyta do 

fleksografii

Druk off-
setowy na 
mokro lub 
bezwodny



Pozostań liderem 
HD Flexo i Full HD Flexo: nowe standardy zapewniające wysoką 
jakość fleksografii

Jeszcze do niedawna technologia fleksografii nie pozwalała uzyskać jakości zbliżonej do druku offsetowego 
i grawiury. Teraz ta luka została wyeliminowana dzięki standardom HD Flexo i Full HD Flexo. Zapewniają 
one spójność i powtarzalność, płynne przejścia tonalne, perfekcyjne przenoszenie farby i żywe kolory 
wraz z wyższą jakością druku, podnosząc standardy branżowe w dziedzinie druku fleksograficznego. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 12.

Zautomatyzuj druk fleksograficzny

Pakiet Digital Flexo Suite oferuje znaczącą redukcję kosztów i oszczędność czasu poprzez automatyzację 
produkcji płyt fleksograficznych. Jest to kolekcja oprogramowania firmy Esko do tworzenia płyt, która 
została zaprojektowana specjalnie dla branży produkcji opakowań.
Więcej informacji znajduje się na stronie 10.



Zalety fleksografii 
Szybsza gotowość do druku

Fleksografia umożliwia automatyzację praktycznie każdego 
kroku przepływu pracy i podnosi ogólną jakość, przez co 
staje się bardzo atrakcyjnym procesem druku. 

Jest ona niezrównana pod względem efektywnosci kosztów 
i szybkości. Dzięki HD Flexo można zredukować ilość pracy 
w przygotowalni. Z kolei automatyczne narzędzia w pakiecie 
Digital Flexo Suite pozwalają przyspieszyć produkcję płyt. 

Powtarzalna jakość

Doskonała jakość płyt zapewniana przez naświetlarkę CDI 
z technologią HD Flexo to dokładnie to, czego potrzebuje 
zakład drukarski w celu osiągnięcia niezrównanych wyników: 
precyzyjnych świateł, doskonałych detali i świetnego krycia 
w cieniach oraz aplach.. Naświetlarka CDI umożliwia to 
zarówno za pierwszym, jak i za każdym następnym razem.
Udowodniono, że płyty HD Flexo i Full HD zapewniają bardziej 
spójny druk niż tradycyjne płyty przy dużych nakładach. 
Oznacza to, że można dostarczać powtarzalną jakość przy 
każdym zleceniu.

Przyjazna dla środowiska

Naświetlarki CDI naświetlają bezpośrednio płytę, co elimi-
nuje konieczność użycia filmu i chemii do jego obróbki.. 
Dzięki temu Twoja firma może znacznie łatwiej — a zara-
zem znacznie taniej — spełniać lokalne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska. 
Co więcej, fleksografia powoduje emisję tylko 50% CO2 
w porównaniu z grawiurą.   Dalsza redukcja wpływu na 
środowisko jest możliwa dzięki konwersji kolorów dodatkowych 
(spotowych) na procesowe, użyciu mniejszej ilości farb oraz 
redukcji zmarnowanego podłoża.



Tuleje fleksograficzne: bezszwowy druk fleksograficzny
Użycie tulei fleksograficznych zwiększa szybkość maszyny drukarskiej i umożliwia precyzyjne pasowanie. Po zakończeniu 
obróbki nie ma żadnych zdeformowanych ani zniekształconych tulei, co oznacza doskonałą precyzję geometryczną. 
Tuleje do fleksografii cyfrowej mogą konkurować z grawiurą podczas produkcji opakowań przekąsek, woreczków lub 
torebek na mrożonki, które zwykle zawierają ciągłe obrazy i wymagają tylko jednego cięcia przed zapakowaniem i 
uszczelnieniem.

Bezszwowe tuleje fleksograficzne dzięki 
naświetlarce CDI Advance Cantilever

Bezszwowe tuleje można naświetlać na urządzeniach CDI Advance 
Cantilever 1750 i CDI Advance Cantilever 1450. W przypadku 
średnioformatowych tulei wstęgowych firma Esko oferuje system 
podpór połączony z konikiem. Ten system umożliwia prostą wymianę 
tulei przez jedną osobę bez konieczności użycia dodatkowych 
narzędzi.

Dostępna cenowo jakość tulei fleksograficznych

Tuleje do fleksografii cyfrowej zapewniają dostępną cenowo jakość na naświetlarce CDI. Możliwy jest zakup na zamówienie 
cyfrowych materiałów, które są gotowe do naświetlania. W ofercie znajduje się szeroka gama opcji dla różnych segmentów 
produktów. Dostępne są wersje o dowolnej długości powtarzania.
Naświetlarkę CDI Advance Cantilever można z łatwością przestawić z naświetlania tulei na płyty przy użyciu tulei bęb-
nowej. Tuleja bębnowa jest zawsze dostarczana z funkcją SEMI: w pełni automatyczne ładowanie płyt i obsługiwane 
przez operatora rozładowywanie płyt.

Dla naświetlarki CDI Advance Cantilever 1750 dostępna jest tuleja bębnowa do płyt o maksymalnych rozmiarach 50” x 
80” / 1 270 x 2 032 mm, natomiast w przypadku naświetlarki CDI Advance Cantilever 1450 z tuleją bębnową możliwa 
jest obsługa płyt o rozmiarach do 42” x 60” / 1 067 x 1 524 mm.

Naświetlarka CDI Advance Cantilever



Wbudowana technologia UV dla maksymalnej precyzji
Ogromnym krokiem w technologii fleksogra-
ficznej są płyty cyfrowe z główną ekspozycją 
UV. Płyty cyfrowe są poddawane głównej 
ekspozycji UV w tym samym urządzeniu, w 
którym są naświetlane. Oznacza to, że nie jest 
wymagana późniejsza ekspozycja w kopiora-
mie offline. 
Połączenie tych dwóch procesów w jednym 
urządzeniu obniża koszty, redukuje ilość błędów 
i podnosi jakość. Opcjonalny wbudowany 
moduł głównej ekspozycji UV zapewnia jakość 
i niezawodność płyt do fleksografii cyfrowej, 
ponieważ gwarantuje, że każdy centymetr 
kwadratowy płyty otrzymuje tę samą ilość 
światła UV, która jest wymagana do pełnej 
polimeryzacji płyty. Pozwala to zredukować 
koszty operacyjne i wpływ na środowisko. 

Druk typograficzny 
Opcjonalny moduł druku typograficznego jest 
dostarczany z bębnem magnetycznym lub 
próżniowym bębnem magnetycznym. 
Umożliwia to naświetlanie nie tylko płyt 
fleksograficznych, ale także stalowych płyt 
typograficznych i płyt typograficznych opartych 
na folii. Aby zapewnić idealne pasowanie, 
bębny można wyposażyć w dostosowane 
systemy kołków ustalających.

Druk zabezpieczeń
Kiedy ważne jest bezpieczeństwo, rozwiązanie 
stanowi układ optyczny SecuFlex. SecuFlex 
zapewnia odpowiedź na wymagania rynku 
fleksograficznego i drukarskiego w zakresie 
najwyższej jakości. 

SecuFlex zapewnia najwyższą jakość w dziedzinie druku zabezpieczeń. 



Zautomatyzuj produkcję płyt do fleksografii cyfrowej 

Pakiet Digital Flexo Suite oferuje znaczącą oszczędność kosztów poprzez automatyzację produkcji płyt fleksograficznych. 
Jest to kolekcja oprogramowania firmy Esko do tworzenia płyt, która została zaprojektowana specjalnie na potrzeby 
produkcji i montażu płyt.
Pakiet Digital Flexo Suite obsługuje przepływy pracy związane z etykietami oraz opakowaniami elastycznymi i z tektury 
falistej. Oprogramowanie umożliwia operatorom przygotowywanie wielu zadań i jednoczesne sterowanie wieloma 
naświetlarkami CDI. 

Dla każdej naświetlonej i wyciętej płyty tworzony jest szczegółowy raport z produkcji do celów księgowych. Płyty są 
przycinane automatycznie do rozmiarów pliku bitmapowego. Funkcja automatycznego folderu pozwala na automatyzację 
podstawowych funkcji oprogramowania do przygotowywania płyt. Z kolei zaawansowana przeglądarka umożliwia 
szczegółową kontrolę plików bitmapowych przed rozpoczęciem naświetlania.

Digital Flexo Suite

Transfer danych

Digital Flexo Suite Naświetlarka 
CDI

Ploter Kongsberg Maszyna do 
montażu

Inteligentne narzędzia pozwalają tworzyć ekonomiczne układy płyt.



Korzyści

• Dzięki użyciu pakietu Digital Flexo Suite klienci redukują ilość zmarnowanych płyt średnio o 15%.
• Automatyzacja złożonej pracy ręcznej prowadzi do mniejszej ilości ludzkich pomyłek.
• Każda naświetlona i wycięta płyta otrzymuje automatycznie szczegółowy raport. Można go używać na potrzeby kontroli 

jakości i fakturowania.
• Automatyczne przygotowywanie arkusza nośnika. 
• Redukcja ilości zmarnowanych płyt ma bezpośredni wpływ na emisję CO2.

Plotery cyfrowe Kongsberg umożliwiają szybkie i precyzyjne przycinanie płyt do fleksografii cyfrowej. 

Wycięte elementy są składane ponownie na arkuszach nośników.



HD Flexo i Full HD Flexo: nowe standardy 
zapewniające wysoką jakość fleksografii

Rzeczywista alternatywa dla druku 
offsetowego i grawiury

Dorównanie jakości druku offsetowego i grawiury zawsze 
było celem fleksografii. Teraz ta luka została wyeliminowana 
dzięki standardowi HD Flexo. Zapewnia on spójność, żywe 
kolory i wyższą jakość druku, przez co stał się standardem 
branżowym w druku fleksograficznym.
Teraz fleksografia może konkurować z drukiem offsetowym 
podczas produkcji etykiet i z grawiurą podczas produkcji 
opakowań elastycznych. Ponadto cyfrowa ekspozycja 
płyt zapewnia większą spójność podczas produkcji płyt 
i drukowania.

Doskonała jakość druku

Naświetlanie w wysokiej rozdzielczości przy użyciu 
naświetlarki CDI powoduje utworzenie teksturowanej 
powierzchni płyty, co ulepsza przenoszenie farby z doskonałą 
gęstością optyczną podczas druku końcowego. 

Oznacza to bardziej bogaty i kontrastowy obraz. Jest to 
szczególnie przydatne w przypadku kolorów PANTONE® 
i białych poddruków.

HD Flexo ustanawia nowy standard w dziedzinie druku 
fleksograficznego, umożliwiając osiągnięcie wyraźnych 
świateł, płynnych przejść tonalnych, ostrego tekstu i 
doskonałych szczegółów obrazu.
Full HD Flexo dodaje do tego perfekcyjne przenoszenie 
farby z doskonałą gęstością optyczną, żywe kolory firmowe, 
spójność procesu tworzenia płyt oraz jedyny w branży 
przepływ pracy, który jest kontrolowany w pełni cyfrowo.
Teraz druk fleksograficzny może konkurować z grawiurą 
i drukiem offsetowym w zastosowaniach związanych 
z drukiem opakowań elastycznych, etykiet i produkcji 
opakowań z tektury falistej.

Korzyści zapewniane przez HD Flexo i 
Full HD Flexo

• Płynniejsze i ostrzejsze obrazy z rozszerzonym zakresem 
tonalnym

• Jasne i żywe kolory z szerszym gamutem barw
• Doskonała spójność produkcji płyt
• Wysoka jakość i standard branżowy obsługiwany przez 

najważniejszych dostawców płyt

Wyraziste kolory 
kontrastujące z jasnymi 
tonami

Płynne przejścia tonalne 
do zera

Żywe barwy

Jednolite kolory 
Jednorodność 

Naturalne 
odwzorowanie obrazu



Usługi 
profesjonalne 
 
Usługi profesjonalne firmy Esko pozwalają 
uzyskać znaczącą wartość podczas 
produkcji fleksograficznej. 

Nasz zespół profesjonalistów ma doświad-
czenie w zakresie projektowania i imple-
mentowania rozwiązań firmy Esko, które 
są dostosowane do określonych wymagań. 

Pomoc techniczna 
Naszym celem jest zapewnienie natychmia-
stowego dostępu do pomocy technicznej 
w zakresie sprzętu lub oprogramowania z 
najwyższym poziomem kompetencji. Kiedy 
system rozpocznie normalną pracę, wyma-
gane jest szybkie i ciągłe wsparcie w celu 
maksymalizacji czasu pracy bez przestojów.

Szkolenia 
Dobre szkolenie zapewnia wiele korzyści 
dla firmy. Pozwala rozwinąć umiejętności 
pracowników i zwiększyć ich wydajność, 
co oznacza wyższy zwrot z inwestycji. Aka-
demia firmy Esko oferuje szeroką gamę 
zróżnicowanych szkoleń, które pozwalają 
zrealizować wszystkie cele. 

Esko Finance — finansowanie dostosowane do 
Twoich potrzeb
Inwestycja w przyszłość wymaga poważnego zastanowienia. Oferujemy kompletne rozwiązania finansowania inwestycji 
w sprzęt i oprogramowanie. Dział Esko Finance zapewnia szeroką gamę elastycznych rozwiązań finansowania. Pozwala 
to uwolnić kapitał roboczy i budżet inwestycyjny. Oznacza to, że można przeznaczyć gotówkę na inne inwestycje.
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Rodzina naświetlarek CDI: odpowiedni model 
do wszystkich potrzeb
Rodzina urządzeń CDI obejmuje najszerszą gamę cyfrowych naświetlarek płyt fleksograficznych — od małych do bardzo 
dużych, a także obsługujących płyty lub tuleje — z możliwością rozbudowy w miarę zwiększenia wymagań produkcyjnych.

Nazwa Rozmiar płyty/tulei Układ optyczny/wydajność

 
1 067 x 1 524 mm

 
1 200 x 900 mm



CDI Advance 
Cantilever 1450
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Nazwa Rozmiar płyty/tulei formowej Układ optyczny/wydajność

maks. długość 57,1” - 1 450 mm 
maks. obwód 50” - 1 270 mm

maks. długość 69” - 2 000 mm
maks. obwód 50” - 1 270 mm

 
1 270 x 2 032 mm

 
1 270 x 2 032 mm

 
1 067 x 1 524 mm

 
1 067 x 1 524 mm

 
1 270 x 2 032 mm
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