
10 motivos para escolher a  
gravadora flexográfica da Esko
Descubra os motivos pelos quais as CDIs da Esko são as gravadoras flexográficas líderes no mercado
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Escolha e configure uma gravadora CDI 
da Esko que atenda às suas necessidades 
atuais de produção e que possa expandir 
suas capacidades de acordo com a evolução 
de seus negócios. Dessa forma, você sempre 
estará pronto para o futuro. 

Desde etiquetas estreitas da Web até amplas 
folhas de corrugado: a CDI pode comportar 
todos os tipos de chapas. 

Além disso, só é possível gravar mangas fle-
xográficas de todos os tamanhos com a CDI 
da Esko. 
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Escolha uma gravadora flexográfica CDI 
que ofereça a liberdade de trabalhar com 
qualquer fornecedor de chapa flexográfica 
digital.

A CDI dispõe da qualidade que seu aplica-
tivo precisa usando a maioria das marcas de 
chapas flexográficas digitais e Letterpress. 

Essa liberdade possibilita uma produção 
flexográfica com menor custo: você escolhe 
quais chapas quer usar com o aplicativo que 
será utilizado para impressão.

2. Qualquer chapa
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A impressão flexográfica agora pode com-
petir com offset em etiquetas de qualidade 
e com rotogravura em embalagens flexí-
veis graças ao HD Flexo e ao Full HD Flexo 
da Esko. Essas soluções de criação de ima-
gens flexográficas têm se tornado o padrão 
global para a alta qualidade e consistência 
na impressão flexográfica. 

O HD Flexo e o Full HD Flexo oferecem van-
tagens para todas as aplicações: etiquetas, 
embalagens flexíveis ou corrugados. 

Apresentando a tecnologia de retículas do 
Crystal: solução otimizada de retículas para 
impressões estáveis e repetitivas.

3. A mais alta qualidade  
nos resultados de impressão
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O software deve ser tão bom quanto os 
arquivos que estão sendo criados. Por isso, 
a Esko tem um software dedicado para  
pré-impressão flexográfica, desenvolvido 
com anos de experiência.

 • Os editores de pré-impressão de Mac 
e PC ajudam a preparar os trabalhos de 
impressão de embalagens e etiquetas.

 • Os plug-ins para Adobe® Photoshop® 
permitem que você visualize chapas 
flexográficas na tela, verifique quebras 
de destaque, evite pontos de impureza e 
corrija automaticamente as imagens para 
flexografia.

 • A automação de fluxo de trabalho 
possibilita que você trabalhe de forma 
mais rápida e com maior controle.

 • E, além disso, você pode reduzir o 
desperdício utilizando o software 
ideal para aproveitar ao máximo cada 
chapa flexográfica.

4. Software dedicado de pré-impressão flexográfica
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Com o Device Manager, o departamento 
de pré-impressão tem todas as informa-
ções necessárias para priorizar e organizar 
as filas de gravação de chapas e produzir a 
chapa certa na hora certa. 

 • Menos complicação na gravação de 
chapas

 • Planejamento de produção transparente 
e controlado

 • Relatórios e análises simplificados

Use o Automation Engine da Esko para que 
o departamento de pré-impressão assuma 
a direção. O novo módulo Gravação auto-
matizada de chapas flexográficas permite 
a execução de um fluxo de trabalho total-
mente automatizado. Prepare arquivos .LEN 
automaticamente para gravação de chapas. 

O módulo Gravação de chapas flexográficas 
elimina a necessidade de cortar e ampliar 
manualmente arquivos .LEN. Além disso, ele 
também adiciona arquivos QC e o caminho 
de corte da mesa Kongsberg para arquivos 
não escalonados.

5. Tenha total controle do processo 
de gravação de chapas 
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Simplifique através da automação
A CDI Crystal XPS combina gravação de 
chapas e exposição em uma única operação.

Esta solução reduz significativamente
 • Em até 73% o tempo de intervenção do 

operador
 • os erros, cerca de 50% menos desperdício 

de chapas
 • Em até 50% das etapas manuais

Aprimore a consistência com a 
exposição LED UV patenteada

O inovador dispositivo de exposição XPS 
Crystal produz chapas flexográficas com a 
mais alta qualidade e consistência usando 
LEDs UV.

Integração e automação para 
produtividade completa

Aumente seus resultados usando a expo-
sição de chapas flexográficas com o XPS 
Crystal junto com as chapas de gravação de 
imagem.

6. Gravação simplificada de chapas 
por meio da automação
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7. Soluções premiadas

A inovadora unidade de exposição XPS 
Crystal 5080 da Esko recebeu o Prêmio de 
Inovação Tecnológica FTA 2017 na categoria 
Gráficos de Pré-Impressão.

Além disso, mais de 70% de todos os con-
correntes ao prêmio FTA são clientes Esko 
que trabalham com uma CDI ou com nossas 
soluções flexográficas. Cinco dos seis ven-
cedores do Best of Show FTA Excellence in 
Flexography Awards são clientes Esko.

A solução de gravação de chapas flexográ-
ficas CDI Crystal 5080 XPS recebeu o Red 
Dot Award para Product Design 2017. 

Os jurados confirmaram que o design 
moderno, a ergonomia excepcional, a facili-
dade de uso e a inovação atendem comple-
tamente aos requisitos dos clientes no setor 
exigente de flexografia atual.
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Utilize a CDI da Esko para gravar mangas e 
chapas para vários tipos de aplicações flexo-
gráficas ou Letterpress. 

8. Mais do que apenas aplicações flexográficas
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Solution Services
A equipe do Esko Solution Services ajuda a 
eliminar custos de processos, aumentar a 
produtividade e aprimorar a qualidade de 
suas entregas. Nossa equipe de arquitetos 
de solução experientes oferece alto conhe-
cimento técnico e de negócios adaptado às 
suas necessidades.

Invista de acordo com as 
suas necessidades

Investimentos em seu futuro não podem ser 
superficiais. A Esko possui soluções finan-
ceiras completas para seus investimentos 
de hardware e software. 

O Esko Finance oferece uma ampla gama de 
soluções de financiamentos flexíveis e liber-
dade de escolha do modelo financeiro mais 
adequado para o seu negócio.

Atendimento ao cliente
Obtenha o máximo de produtividade. Nós 
criamos uma ampla rede de serviços globais 
para que a sua empresa tenha um atendi-
mento confiável, rápido e contínuo em seu 
idioma. 

Esko Academy
O treinamento profissional aperfeiçoa as 
habilidades de seus funcionários, aumenta 
a produtividade e tem um impacto positivo 
no seu investimento. A Esko Academy ofe-
rece uma ampla e diversa gama de sessões 
de treinamento para que sua empresa atinja 
as metas.

9. Suporte global 
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 � Queremos conquistar a liderança na 
qualidade de gravuras com a gravação 
de chapas flexográficas. E o processo 
altamente automatizado da CDI Crystal 
5080 XPS nos permitirá isso. Estamos 
sempre procurando maneiras de 
eliminar erros humanos para o benefício 
de toda a operação e, também, reduzir o 
tempo do ciclo de produção.

Vincenzo Consalvo
CEO e proprietário

Inci.Flex, Itália 

 � Em nossa opinião, a exposição UV frente 
e verso em uma unidade representa 
um marco na gravação de chapas 
flexográficas. Ela aprimora a qualidade 
de exposição da chapa e garante 
consistência extraordinária às chapas 
flexográficas.

Manfred Schrattenthaler
Diretor-executivo

Glatz Klischee.

 � Com o investimento na nova CDI Spark 
5080 de grandes formatos, agora 
conseguimos atender a demanda por 
PDV, etiquetas, filmes e embalagens 
flexíveis e de papelão – e tudo com alta 
definição e velocidade extraordinária.

Franck Nivard
Diretor-executivo

Flexocolor, França

10. Depoimentos dos convertedores e 
provedores de serviços de impressão 
flexográfica líderes no mercado

 � Como o principal fornecedor de chapas 
flexográficas do mercado brasileiro, 
optamos pela nova Esko CDI Spark 
5080 para suprir as necessidades dos 
nossos negócios que estão em pleno 
crescimento. 

Alexsandro Pires
Gerente técnico

Clicheria Blumenau, Brasil

 � Nós vemos a CDI Spark 4260 como o 
modelo do setor. Com ela, criamos 
chapas de alta definição internamente 
e em qualquer material. Não ficamos 
presos só a uma marca de chapa.

Steve Barron
Gerente geral

David Simpson Graphics, Austrália

 � Se você deseja estar à frente da 
concorrência, você tem que estar à frente 
com sua tecnologia. A Esko demonstrou 
que a CDI definitivamente é a melhor 
gravadora de clichês para se investir. Com 
o sistema da Esko, a Creative Labels está 
imprimindo hoje a flexografia de amanhã!

Dave Nosker
CEO

Creative Labels, USA
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Atualmente a Esko conta com décadas de 
experiência. Seus softwares e hardwares 
para gravação de imagens flexográficas 
lideram o padrão do setor. 

A Esko é pioneira na gravação de imagens 
flexográficas digitais há mais de 20 anos, 
inovando e aprimorando seu processo 
continuamente. 

 | Como podemos ajudar?

Entre em contato com um especialista fle-
xográfico em info.la@esko.com ou visite 
www.esko.com/flexo para obter mais 
informações.

www.esko.com

mailto:info.la%40esko.com?subject=
https://www.esko.com/pt/solutions/digital-flexo
http://www.esko.com

