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CDI Spark 

5080
Tipo de gravadora 
de imagens

 • Fonte de laser de fibra de alta potência, laser de classe 1  • Design de cilindro externo com sistema a vácuo  
e EasyClamp

Qualidade  
da imagem

 • Sistema ótico padrão: totalmente variável de 2.000 a 2.540 ppi com base em cada trabalho
 • Sistema ótico de alta resolução: totalmente variável de 2.400 a 4.000 ppi
 • Frequência de tela: até 250 lpi, dependendo da resolução da imagem
 • Meio-tom: de 1 a 99%

 • Sistema ótico padrão: totalmente variável de 2.000 a 2.540 ppi com base em cada trabalho
 • Sistema ótico de alta resolução: totalmente variável de 2.400 a 5.080 ppi com base em cada trabalho  

(até 6m2/h @ 4.000 ppi)
 • Meio-tom: de 1 a 99%

Controle de equipamento  • Grapholas® em PCs Intel com Windows 7. O formato do arquivo de entrada é LEN ou TIFF, compatíveis com toda a família CDI.

Opções de retícula e RIP  • Imaging Engine 1712 opcional
 • Retículas de qualidade otimizada para flexografia e letterpress 

incluídas no RIP
 • O Imaging Engine CDI inclui retículas arredondadas, circulares, 

circulares duplas e elípticas
 • Opção HD Flexo para obter a melhor qualidade de impressão 

flexográfica
 • Módulos adicionais de prova e retículas disponíveis

 • Imaging Engine 2120 opcional
 • Retículas de qualidade otimizada para flexografia e letterpress 

(pontos circulares duplos, circulares) incluídas no RIP
 • O Imaging Engine CDI inclui retículas arredondadas, circulares, 

circulares duplas e elípticas
 • Opção HD Flexo para obter a melhor qualidade de impressão 

flexográfica
 • Módulos adicionais de prova e retículas disponíveis

 • Imaging Engine 2420 opcional
 • Retículas de qualidade otimizada para flexografia  

(pontos circulares duplos, circulares) incluídas no RIP
 • O Imaging Engine CDI inclui retículas arredondadas, circulares, 

circulares duplas e elípticas
 • Módulos adicionais de prova e retículas disponíveis

 • Imaging Engine 2530 opcional
 • Retículas de qualidade otimizada para flexografia e letterpress 

(pontos circulares duplos, circulares) incluídas no RIP
 • O Imaging Engine CDI inclui retículas arredondadas, circulares, 

circulares duplas e elípticas
 • Opção de HD Flexo para obter a melhor qualidade de impressão 

flexográfica
 • Módulos adicionais de prova e retículas disponíveis

 • Imaging Engine opcional
 • Retículas de qualidade otimizada para flexografia  

(pontos circulares duplos, circulares) incluídas no RIP
 • O Imaging Engine CDI inclui retículas arredondadas, circulares, circulares duplas e elípticas
 • Opção de retícula HD Flexo para obter a melhor qualidade de impressão flexográfica
 • Módulos adicionais de prova e retículas disponíveis

Ótica/Produtividade
2.400/2.540 ppi

Ótica 100v2
2.400/2.540 ppi

 • Somente para papelão  
ondulado

 • Inclui Ótica 80v2
 • Até 133 lpi

 • Somente para papelão  
ondulado

 • Inclui Ótica 80v2
 • Até 133 lpi

Ótica/Produtividade
4.000 ppi

Chapas  • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo  
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,100 pol/ 
0,76 até 2,54 mm

 • Tamanhos até 16,53 pol x 11,81 pol /420 x 300 mm 

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo  
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,100 pol/ 
0,76 até 2,54 mm

 • Tamanhos até 21 pol x 20 pol /533 x 508 mm ou menor

Letterpress opcional
Cilindro magnético com sistema de PIN de registro 
personalizado para chapas digitais para letterpress à base de 
aço (tamanhos até 21 pol x 20 pol/533 x 508 mm ou menor) 

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo 
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,100 pol/ 
0,76 até 2,54 mm

 • Tamanhos até 24 pol x 20 pol/609 x 508 mm (ou menor) 

Letterpress opcional 
Cilindro magnético com sistema de PIN de registro perso-
nalizado para chapas digitais para letterpress à base de aço 
(tamanhos até 24 pol x 20 pol/609 x 508 mm ou menor)
Cilindro com vácuo magnético para todas as chapas digitais 
à base de poliéster e chapas digitais para letterpress à base de 
aço (tamanhos até 24 pol x 20 pol/609 mm x 508 mm ou menor)

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo 
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,155 pol/ 
0,76 até 3,94 mm

 • Tamanhos: até 25 pol x 30 pol/635 mm x 762 mm ou menor 

Letterpress opcional 
Cilindro magnético com sistema de PIN de registro perso-
nalizado para chapas digitais para letterpress à base de aço 
(tamanhos até 25 pol x 32 pol/635 x 815 mm ou menor)
Cilindro com vácuo magnético para todas as chapas digitais  
à base de poliéster e chapas digitais para letterpress à base de 
aço (tamanhos até 25 pol x 32 pol/635 mm x 815 mm ou menor)

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo 
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,255 pol/ 
0,76 até 6,35 mm

 • Tamanhos até 48 pol x 35 pol/1.200 x 900 mm ou menor

Letterpress opcional
Cilindro magnético com sistema de PIN de registro perso-
nalizado para chapas digitais para letterpress à base de aço 
(tamanhos até 48 pol x 35 pol/1.200 x 900 mm ou menor)
Cilindro com vácuo magnético para todas as chapas digitais 
à base de poliéster e chapas digitais para letterpress à base de 
aço (tamanhos até 48 pol x 35 pol/1.200 mm x 900 mm ou menor)

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo 
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,255 pol/ 
0,76 até 6,35 mm 

 • Tamanhos: até 42 pol x 60 pol/1.067 x 1.524 mm ou menor

 • Todas as chapas digitais de fotopolímero, filme ablativo 
ou chapas para letterpress à base de poliéster

 • Espessura de chapa utilizável: 0,030 pol até 0,255 pol/ 
0,76 até 6,35 mm 

 • Tamanhos: até 50 pol x 80 pol/1.270 x 2.032 mm ou menor

Dimensões da máquina Largura 33,85 pol/860 mm
Profundidade 27,75 pol/705 mm
Altura 38,97 pol/990 mm

Peso 661 lb/300 kg

Largura 45,7 pol/1.160 mm
Profundidade 27,6 pol/700 mm
Altura 41,3 pol/1.050 mm

Peso 705 lb/320 kg

Largura 45,7 pol/1.160 mm
Profundidade 27,6 pol/700 mm
Altura 41,3 pol/1.050 mm

Peso 705 lb/320 kg

Largura 68 pol/1.730 mm
Profundidade 37,8 pol/960 mm (mesa de carga fechada) 
 49,6 pol/1.260 mm (mesa de carga aberta)
Altura 44,4 pol/1.128 mm
Peso 2.380 lb/1.080 kg

Largura 82,2 pol/2.090 mm (até Ótica 40) 
 91,3 pol/2.320 mm (Ótica 80)
Profundidade 67 pol/1.710 mm
Altura 46,9 pol/1.190 mm
Peso 2.932 lb/1.330 kg

Largura 110,2 pol/2.800 mm
Profundidade 43,3 pol/1.100 mm (tampa fechada) 
 65,8 pol/1.670 mm (tampa aberta)
Altura 45,7 pol/1.160 mm
Peso 3.968 lb/1.800 kg

Largura 127,9 pol/3.250 mm
Profundidade 68,8 pol/1.750 mm (tampa fechada)  
 74,4 pol/1.890 mm (tampa aberta)
Altura 39,5 pol/1.005 mm
Peso 5.500 lb/2.500 kg

Requisitos de instalação  • Sistema a vácuo e unidade de escape separados
 • Elétrico: 

Gravadora de imagens: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
Escape: 90-250V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • Sistema a vácuo e unidade de escape separados
 • Elétrico: 

Gravadora de imagens: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
Unidade de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Sistema a vácuo e unidade de escape separados
 • Sem necessidade de fonte externa de ar comprimido
 • Sem necessidade de resfriamento à água externo
 • Elétrico: 

Gravadora de imagens: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
Unidade de escape: 230V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • Sistema a vácuo e unidade de escape separados
 • Elétrico: 

Gravadora de imagens: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
Unidade de escape: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Sistema a vácuo separado, unidade de escape e dispositivo 
de ar comprimido externo incluso

 • Dispositivo de ar comprimido externo fornecido com o sistema
 • Elétrico: 

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

 • Sistema a vácuo separado, unidade de escape e dispositivo 
de ar comprimido externo incluso

 • Sem necessidade de resfriamento à água externo
 • Elétrico:  

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

 • Sistema a vácuo separado, unidade de escape e dispositivo 
de ar comprimido externo incluso

 • Sem necessidade de resfriamento à água externo
 • Elétrico:  

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

100v2 10,0 m²/h 100v2 10,0 m²/h

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 6,0 m²/h

7.5 0,75 m²/h 7.5 0,75 m²/h 10 1,0 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h 7.5 0,75 m²/h

10 1,0 m²/h

15 1,5 m²/h

25 2,5 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h

15 1,5 m²/h 25 2,5 m²/h

40 4,0 m²/h 80v2 8,0 m²/h



A família CDI Spark oferece uma ampla variedade de gravadoras 
flexográficas digitais para placas, incluindo modelos pequenos 
e grandes para os mercados de etiquetas e rótulos, embalagens 
flexíveis, papel cartão e papelão ondulado. 

Você pode escolher e configurar uma CDI 
para atender às suas necessidades atuais de 
produção e expandir os recursos de acordo 
com o crescimento da sua empresa. A família 
CDI Spark é compatível com todos os tamanhos 
e marcas de chapa, e você ainda pode escolher 
o método de processamento. 

Nossas máquinas l íderes de mercado 
podem gravar em chapas flexográficas (com 
revestimento LAMS) digitais (à base de poliéster 
e, opcional mente, de metal), materiais de silk 
screen digital e filmes sem produtos químicos.

• Chapas flexográficas digitais: DuPont, 
Asahi, Mac Dermid, Dantex, Flint, Fuji, 
Huaguang, Jet, Nihon Denshi Seiki, TOK, 
Toray, Toyobo etc.

• Chapas para letterpress digitais (à base de 
poliéster e metal): Dantex, Flint, Miraclon, 
TOK, Toray, Toyobo etc.

• Chapas de verniz digitais: DuPont, Flint etc.

• Filme: PCI (Laserpoint II), Folex AG (LADF 
0175) etc.

• Tela rotativa: Gallus Screeny etc.

Manuseio de chapas
• Mesas de carregamento de chapas 

integradas em todos os modelos de CDI.
• Pinças para fixação de chapas no cilindro 

em todos os modelos de CDI.
• Opcional: mesas EasyLoad para 

transporte seguro e cômodo de chapas.

Uma única máquina 
para todas as mídias

Escolha a gravadora de imagens que seja 
flexível o suficiente para gerar imagens de 
praticamente qualquer material.

Letterpress  
digital

Filme digitalSilk screen 
digital

Flexografia 
digital

Serigrafia 
plana

Wet ou dry 
offset

Chapas 
flexográficas 
convencionais



esko.com

A CDI Spark pode ser usada junto com a 
inovadora unidade expositora Esko XPS 
Crystal, que combina de maneira otimizada as 
exposições UV frente e verso. Isso proporciona 
um fluxo de gravação de chapas flexográficas 
perfeito, consolidado e que inclui os seguintes 
benefícios:

• Redução de 50% no número de 
etapas manuais

• Menor desperdício de chapas, redução 
de 50% no número de erros

• Maior eficiência com redução do tempo 
de trabalho do operador em 73%

Tenha controle total do  
processo de gravação de chapas
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