
Um passo para atingir uma 
qualidade flexográfica superior
Do excelente ao surpreendente

A Esko apresenta a primeira e única linha de gravação de 
chapas flexográfica automatizada do setor. Essa automação 
otimiza todo o processo. É muito fácil de usar. Não é necessário 
contratar especialistas em flexografia. 

Essa solução exclusiva também é escalável, o que permite às 
empresas proporcionarem a mais alta qualidade e consistência 
nas impressões de chapas.

Reduza o tempo do ope-
rador em cerca de 50%

 
Menos desperdício de 
chapas

Nenhum dano às chapas 
nem atrasos na configu-
ração da impressão  
devido ao manuseio das 
chapas

CDI Crystal 
O dispositivo CTP mais  

fácil do mercado

Consistência de chapas 
garantida

Sete etapas de processo 
reduzidas a apenas duas

Redução incrível da inter-
venção do operador 

CDI + XPS Crystal 
Gravação de chapas 

automatizada

Não há a necessidade 
de especialistas em 
gravação de chapas

Qualidade superior de 
impressão

Completamente auto-
matizada e muito 
acessível 

CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard



BRPT

CDI Crystal: a maneira mais simples de produzir chapas flexográficas
A Esko CDI Crystal tem como base a integração e a automação completas da gravação de chapas e da exposição 
UV. A CDI Crystal se conecta perfeitamente com o dispositivo de exposição UV digital XPS Crystal. Como a chapa 
não é danificada e nem há atrasos na configuração de impressão devido ao manuseio e à carga/descarga 
automática de chapas, não há desperdício de chapas. 

A Esko CDI Crystal produz a chapa perfeita para todas as aplicações de impressão flexográfica que exigem resul-
tados de alta qualidade e estabilidade. E, além disso, a gravação de chapas na CDI Crystal é tão fácil que não é 
necessária a contratação de nenhum especialista.

XPS Crystal: consistência 
de chapas aprimorada
A exposição UV tem grande influência na consistência  
das chapas. A unidade de exposição inovadora XPS 
Crystal combina de forma excelente as exposições UV 
principais e posteriores. Diferente dos quadros UV que 
usam lâmpadas oscilantes na saída, a XPS Crystal usa 
UV LEDs que não precisam de tempo de aquecimento 
e sempre emitem uma radiação consistente.

CDI Crystal XPS
A CDI Crystal pode ser combinada com a XPS  Crystal 
para que a gravação e a exposição se tornem uma etapa 
integrada e automatizada. Essa solução, além de poupar 
o tempo valioso do operador, reduz a manutenção e o 
impacto ambiental do seu equipamento flexográfico. 
A CDI Crystal XPS pode ser conectada à unidade do 
desenvolvedor para automação adicional. 

Print Control Wizard: um 
conhecimento vasto em 
flexografia disponível para todos

A Esko reuniu décadas de experiência em um assis-
tente fácil que lida com toda a complexidade da 
gravação de chapas flexográficas. O Print Control 
Wizard automaticamente cria os atributos perfei-
tos (curvas de ganho de ponto e retículas) base-
ados em trabalhos predefinidos e parâmetros 
de impressão como:

 • Tipo de impressão
 • Velocidade de  

impressão
 • Chapa para anilox 

 • Impressão de substrato
 • Tipo de CDI
 • Tinta e anilox

O Print Control Wizard se integra perfeitamente com o 
Imaging Engine da Esko, o que garante resultados de  
alta qualidade, além de fornecer uma nova interface 
de usuário intuitiva que guia o usuário por todo o 
processo de preparação.
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www.esko.com/pt


