
Mükemmel flekso kalitesi için bir 
basamak
Çok iyiden mükemmele

Esko, ilk ve tek otomatik flekso klişe üretim hattını sektöre 
sunuyor. Bu otomasyon, baştan sona tüm süreci daha fazla 
hızlandıracak. Kullanımı son derece kolay olan bu sistem, 
flekso konusunda özel bir uzmanlık gerektirmiyor. 

Bu benzersiz çözüm, ölçeklenebilir olması sayesinde şirketlerin 
en üstün baskı kalitesine ulaşmalarını sağlayacak, en kaliteli 
ve en tutarlı klişeleri üretmelerine yardımcı oluyor.

Operatörün çalışma 
süresini %50 kısaltır

Klişe firelerini azaltır

Klişede taşıma işlemin-
den kaynaklanan hasar-
ları veya baskı makine-
sinde ayar sürecinde 
yaşanan gecikmelerini 
ortadan kaldırır

CDI Crystal 
En kolay CTP cihazı

Garanti edilen klişe 
tutarlılığı

Yedi aşamalı süreç  
ikiye düşer

Operatör müdahalesine 
duyulan ihtiyacı ciddi 
oranda azaltır 

CDI + XPS Crystal 
Otomatikleştirilmiş  

klişe yapımı

Klişe üretiminde 
uzmanlık gerektirmez 

Üstün baskı kalitesi

Tam otomatik ve kolay 
erişilebilir

CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard



CDI Crystal: Flekso klişeleri üretmenin en kolay yolu
Esko CDI Crystal klişe pozlandırma ve UV pozlamada tam entegrasyon ve otomasyon için gereken zemini oluştu-
ruyor. CDI Crystal, XPS Crystal dijital UV pozlama cihazı ile tamamıyla entegre bir şekilde bağlanabiliyor. Klişede 
taşıma işleminden kaynaklanan hasarlar veya baskı makinesinde ayar sürecinde yaşanan gecikmeler ortadan 
kalkarken, otomatik klişe yükleme ve çıkarma işlemleri de klişe firelerini engelliyor. 

Esko CDI Crystal, yüksek üretim hacmi ve baskıda tutarlılık gerektiren tüm flekso baskı uygulamaları için mükemmel 
klişeler üretiyor. Dahası, CDI Crystal klişe yapımını o kadar kolaylaştırıyor ki bu alanda hiçbir uzmanlık gerektirmiyor.

XPS Crystal: Daha tutarlı klişeler
Klişenin tutarlılığını en çok etkileyen faktörlerden biri 
klişenin UV pozlamasıdır. Yenilikçi XPS Crystal pozlama 
ünitesi, ön ve arka UV pozlamasını optimum şekilde 
birleştirir. Poz değerleri değişkenlik gösteren lambala-
rın kullanıldığı konvansiyonel UV pozlama makineleri-
nin aksine, XPS Crystal ısınma süresi gerektirmeyen ve 
daima tutarlı şekilde sonuç veren UV LED’ler kullanır.

CDI Crystal XPS
CDI Crystal, XPS Crystal ile birleştirilebiliyor. Böylece 
klişe pozlandırma ve UV pozlama tek bir entegre, oto-
matik adım haline geliyor. Bu çözüm operatöre sadece 
değerli bir zaman kazandırmakla kalmıyor, flekso ekip-
manınızın bakım süresini ve çevre üzerindeki etkilerini 
de azaltıyor. CDI Crystal XPS, daha fazla otomasyon için 
sonlandırma ünitesine bağlanabiliyor. 

Print Control Wizard: Flekso 
alanında herkes için derin teknik 
bilgi

Esko, flekso klişe yapımındaki kompleks yapıyı son-
landırmak için onlarca yıllık uzmanlığından yarar-
lanarak kullanımı kolay bir çözüm geliştirdi. Print 
Control Wizard,  önceden tanımlanmış iş ve baskı 
parametrelerine bağlı olarak en mükemmel 
sonuçları (nokta kazanımı eğrileri ve tramlar) 
otomatik olarak oluşturuyor:

 • Baskı tipi
 • Baskı hızı
 • Klişeden aniloksa 

 • Malzeme basımı
 • CDI tipi
 • Mürekkep ve aniloks

Print Control Wizard, kullanıcıyı tüm hazırlık süreci 
boyunca yönlendiren yeni bir sezgisel kullanıcı ara-
yüzü ile en kaliteli sonuçları garanti altına alan Esko 
Imaging Engine yazılımıyla da kusursuz bir şekilde 
entegre oluyor.
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