
Cinco maneiras de 
simplificar a gravação 
de chapas flexográficas 
Reduza os prazos de entrega e aumente  
a qualidade flexográfica



Para obter uma gravação de chapas consistente e de 
alta qualidade é necessário contratar um batalhão de 
especialistas, certo? Bem, não exatamente.

É claro que operadores experientes são essenciais para 
uma gravação de chapas de qualidade. Porém, com 
a escassez contínua de especialistas em flexografia, 
e à medida que os membros da sua equipe vão se 
aposentando, é importante pensar em como manter a 
consistência e melhorar continuamente para atender 
às demandas do mercado.  

A solução integrada da Esko abrange todos os 
aplicativos de impressão flexográfica e tipográfica para 
dar suporte às suas equipes na execução de trabalhos 
de alta qualidade e, ao mesmo tempo, permite aumentar 
a velocidade dos processos.

Criamos este folheto para ajudar você a analisar o 
seu processo de gravação de chapas flexográficas do 
início ao fim. Em cada etapa, falamos sobre desafios 
específicos e discutimos as mudanças que você pode 
fazer para eliminar os pontos problemáticos que afetam 
todo o seu negócio. 

Embora você possa não estar enfrentando todos esses 
problemas, é provável que haja pelo menos um aspecto 
do seu processo que você queira simplificar. Com 
isso, você pode torná-lo mais eficiente e, ao mesmo 
tempo, aumentar a qualidade e a consistência em 
todas as etapas.

 Vamos começar?



ETAPA 1 
PRÉ-IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA E  

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

ETAPA 4 
CORTE DE CHAPA DIGITAL

ETAPA 5 
PROTEÇÃO DOS SEUS 

PROCESSOS E INVESTIMENTOS

ETAPA 2 
GRAVAÇÃO DE IMAGENS – UMA 
GRAVADORA FLEXOGRÁFICAS 

PARA QUALQUER NECESSIDADE

ETAPA 3 
ESPECIFICAÇÃO DE 

IMPRESSÃO E TINTA



ETAPA 1

Pré-impressão flexográfica e 
gerenciamento de projetos

Gerencie mais trabalhos sem 
contratar mais pessoas
Para aumentar a produtividade sem con-
tratar mais funcionários, você precisa 
reduzir a intervenção manual necessária 
para processar os pedidos. A automação e 
otimização de processos da Esko servem 
exatamente para que você consiga dar 
conta de mais pedidos menores, traba-
lhando até mesmo com uma equipe menor. 

Gerencie seus recursos, as aprovações 
e os projetos desde o conceito inicial até 
a conclusão do arquivo para impressão e 
conecte seus sistemas de ERP/MIS ao seu 
fluxo de trabalho para aumentar a produ-
tividade e ter uma única entrada de dados.

O problema
Você recebe cada vez mais pro-
jetos e com prazos de entrega 
cada vez mais apertados.

A solução
Para maximizar o tempo de ativi-
dade da impressora, é necessário 
fazer melhorias nas etapas de 
pré-impressão e gerenciamento 
de projetos. A solução flexográfica 
integrada da Esko facilita essas 
melhorias, permitindo que você:



Torne sua pré-impressão 
flexográfica intuitiva
Você obterá acesso a uma ampla variedade 
de ferramentas especializadas de pré-im-
pressão. Da edição intuitiva de PDFs com 
a funcionalidade de preflight específica 
para embalagens à praticidade do retoque 
flexográfico no Adobe® Photoshop®. Não 
importa se os seus operadores trabalham 
com PCs ou Macs, Adobe® Illustrator® ou 
Adobe® Photoshop®, a Esko oferece pré-im-
pressão flexográfica dedicada para todas 
as plataformas. 

Editores como o ArtPro+ ou os plugins 
do DeskPack para Adobe® Illustrator® ofe-
recem soluções de última geração para 
profissionais da flexografia com prazos 
apertados e sem margem para erros.  

Reduza as intervenções 
humanas automatizando 
seu fluxo de trabalho
Quando um processo não exige inter-
venção humana, obviamente, ele é ideal 
para ser automatizado. Essa solução faci-
lita a implementação de fluxos de trabalho 
que aumentam a produtividade da pré-im-
pressão e automatizam a garantia de qua-
lidade, desde a criação do trabalho até o 
arquivo final pronto para impressão. 

A  E s ko  é  p i o ne i r a  n a  a u to m a ç ão  d e 
fluxos de trabalho, tanto para pequenas 
empresas como para grandes corpo-
rações. Fornecemos desde soluções 
pré-configuradas e de fácil implemen-
tação até fluxos de trabalhos multilocais, 
completamente integrados e altamente 
personalizados. 

Estenda a automação 
para a clicheria
A montagem e a ripagem das chapas são 
controladas pelo Automation Engine. 
O Automation Engine também é o único 
fluxo de trabalho que tem conexão em 
tempo real com as gravadoras de chapas 
da Esko, proporcionando total visibilidade 
e transparência. Além disso, é fácil prio-
rizar aqueles trabalhos urgentes ou de 
última hora.

Registre facilmente os 
parâmetros de condição 
de impressão
Obtenha todos os parâmetros de condição 
de impressão, incluindo substrato, tipo de 
impressão, anilox e tipo de chapa. Registre 
facilmente com o Print Control Wizard que 
utiliza a ampla experiência em flexografia 
da Esko para criar automaticamente os 
atributos perfeitos, como curvas de ganho 
de ponto e retículas, usados pelo software 
Imaging Engine para a ripagem do arquivo.



CDI Spark e CDI Advance – a 
melhor opção para uma total 
integração e adaptabilidade
As linhas CDI Spark e CDI Advance Cantilever 
proporcionam resultados surpreendentes, 
que antes só eram possíveis em offset ou 
rotogravura. 

Há uma CDI para cada necessidade: desde 
impressões de etiquetas em banda estreita até 
impressões de papelão ondulado em formatos 
grandes e embalagens flexíveis; desde caixas de 
papelão ondulado com impressão de uma cor até 
embalagens multicoloridas altamente sofisti-
cadas e até mesmo impressos de segurança. 

A CDI é compatível com todos os tamanhos de 
chapa e de camisa flexográfica, de qualquer 
marca, independentemente do método de pro-
cessamento. Ela também pode se integrar ao 
seu conjunto atual de tecnologias. A CDI também 
se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho de 
embalagens da Esko e pode ser usada com qual-
quer sistema de fluxo de trabalho de terceiros.

Nossas CDIs podem gravar:
Chapas flexográficas digitais 
(revestimento LAMS)

Chapas para letterpress (à base de 
poliéster e, opcionalmente, de metal)

Chapas offset sem produtos químico 

Serigrafias digitais 

Filmes ablativos

ETAPA 2

Gravação de imagens – uma 
gravadora flexográfica para 
qualquer necessidade 

O problema
Você recebe trabalhos cada vez  
mais específicos, de tamanhos  
diferentes. 

A solução
Escolha a gravadora flexográfica 
que se adapta às suas necessidades. 
Para preparar a sua empresa para 
o futuro, você precisa selecionar e 
configurar uma solução escalável 
que não apenas atenda às suas 
necessidades de produção atuais, 
mas que também possa expandir os 
recursos à medida que seu negócio 
cresce. Tire um tempo para decidir 
qual  gravadora de imagens se 
adapta melhor à sua empresa…



73%
DE REDUÇÃO  

NO TEMPO 
GASTO PELO 
OPERADOR

50%
DE REDUÇÃO NAS 
ETAPAS MANUAIS

50%
DE REDUÇÃO  
NOS ERROS 

E DESPERDÍCIO  
DE CHAPAS

CDI Crystal XPS – a melhor 
opção para redução de erros 
através da automação 
A sua empresa frequentemente precisa 
dar conta de trabalhos novos que pre-
cisam ser feitos rapidamente, mas sem 
comprometer a qualidade? No mercado 
atual, isso se tornou o padrão. Então, como 
a CDI Crystal XPS pode ajudar? Ela pode 
simplesmente transformar seu roteiro de 
até sete etapas manuais em um processo 
coordenado, linear e digital. 

O processo típico de gravação de chapas 
consiste em várias etapas complexas e 
manuais, que são demoradas e possi-
bilitam os erros humanos. Sabe-se que 
existe uma relação direta entre o número 
de pontos de contato na clicheria e a taxa 
de erros. 

Ao reduzir o número de etapas e o número 
de pontos de contato dos operadores, você 
minimiza os erros. Isso cria um impacto 
imediato e altamente positivo na produtivi-
dade e lucratividade da operação. 

A integração e automação da gravação 
digital de imagens com a exposição LED 
UV proporcionam chapas com consis-
tência incomparável e facilitam o uso de 
modo geral. Essa solução, além de poupar 
um tempo valioso do operador, reduz a 
manutenção e o tamanho do seu equipa-
mento flexográfico.



CDI Crystal XPS + 
Print Control Wizard

Evite a contratação 
de especialistas em 
gravação de chapas

Obtenha qualidade  
superior de impressão

Tenha uma solução 
acessível totalmente 
automatizada

CDI + XPS Crystal 
Gravação de chapas automatizada

Obtenha consistência  
de chapas

Reduza as etapas do 
processo de 7 para 2

Reduza o envolvimento 
do operador

CDI Crystal 
O dispositivo CTP mais fácil do 

mercado

Reduza o tempo gasto pelos 
operadores em cerca de 50%

Reduza o desperdício  
de chapas

Elimine danos ou atrasos no 
manuseio de chapas

Combine  
para aumentar a eficiência

Obviamente, você quer alcançar a mais alta 
qualidade e consistência nas impressões 
de chapas. As soluções flexográficas com-
bináveis e exclusivas da Esko são esca-
láveis para ajudar você a fazer isso, com 
a primeira e única linha de gravação de 
chapas flexográfica automatizada do setor.

Para mais automação, 
adicione o PlateHandler 
Este robô conecta a CDI Crystal à XPS Crystal, 
reduzindo o número de pontos de contato 
do operador.

O PlateHandler reduz os custos de ope-
ração. A integração do equipamento de 
gravação de chapas flexográficas econo-
miza até 50% do tempo do operador para 
a realização de tarefas mais importantes.

Para aumentar a eficiência, 
adicione o Platefeeder-S
Este tampo de mesa ergonômico e incli-
nável usa sensores integrados para car-
regar e posicionar com precisão a chapa 
na CDI e, além disso, o acesso livre por 
todos os lados torna a remoção da cober-
tura mais ergonômica e elimina a entrada 
de carga estática.

Após encaixado, o PlateFeeder-S pode ser 
visualizado na tela de toque da CDI e inte-
grado ao fluxo de trabalho automatizado. 
Enquanto a CDI faz a gravação na chapa, 
o operador tem uma janela de 15 minutos 
para preparar uma nova chapa, liberando 
muito tempo e reduzindo o tempo ocioso 
do sistema em cada trabalho.



ETAPA 3

Especificação de impressão e tinta

O problema
Você tem dificuldade para manter a con-
sistência das cores.

A solução
Gerencie as cores de modo inteligente 
com o Color Engine. Lidar com a cres-
cente complexidade de ambientes de 
impressão mistos (digital, flexografia, 
rotogravura, offset) e, ao mesmo tempo, 
manter a consistência das cores é um 
desafio. 

Facilite o gerenciamento de cores com 
um banco de dados central para todos 
os dados críticos relacionados a cores, 
desde o preflight e prova de cores até a 
chapa real. 

O problema
O tempo de transição entre trabalhos de 
impressão é muito longo. 

A solução
Reduza drasticamente os tempos de 
transição entre trabalhos de impressão e 
o número de transições com a impressão 
em gama expandida do Equinox da Esko. 
Essa solução possibilita produções lucra-
tivas de pequenas tiragens em impres-
soras flexográficas convencionais e um 
aumento substancial da produtividade. 

Agregue valor reduzindo o estoque de 
tintas e o desperdício de substratos. A 
qualidade e a consistência incompará-
veis das chapas produzidas pela CDI 
Crystal XPS da Esko facilitam muito a 
impressão a jato de tinta fixo.

Também funciona perfeitamente 
com as soluções de cores da X-Rite, 
tais como os espectrofotômetros 
PantoneLIVE e X-Rite. 



ETAPA 4

Corte de chapa digital

O problema
Seus lucros estão diminuindo.

A solução
Faça uma economia significa-
tiva de custos por meio da auto-
mação. Otimize a produção de 
chapas flexográficas com uma 
série de recursos inovadores para 
aumentar a eficiência da sua cli-
cheria e fazer economias de custo 
impressionantes.

Com o Flexo Engine, você elimi-
nará a necessidade de várias fer-
ramentas com a funcionalidade 
de mesclagem, e simplificará suas 
operações com o intuitivo painel de 
teclado.  

O problema
A gravação de chapas é muito 
demorada.

A solução
Garanta uma montagem de chapas 
flexográficas mais rápida através 
da automação, sem sacrificar a 
precisão. Com o Auto Plate Cut do 
Flexo Engine, você economizará 
cerca de 15 minutos por trabalho e 
reduzirá os erros. Economize ainda 
mais tempo com o novo Plate ID, 
que elimina a etiquetagem manual 
de chapas do seu fluxo de trabalho. 

Isso tudo é possível porque o Módulo Flexo 
Platemaking adiciona um fluxo de infor-
mações à gravação de chapas. De maneira 
automática, instantânea e com precisão 
computadorizada, ele envia o seu tra-
balho para a gravadora de imagens e cria 
arquivos para corte e arquivos de dados 
para montagem.



Otimize sua produção de 
chapas flexográficas
A equipe global de arquitetos de solução e 
gerentes de projeto da Esko foi montada com 
o intuito de ajudar você a otimizar ainda mais 
sua produção de chapas flexográficas. 

Oferecemos serviços especializados que aju-
darão você a superar todos os desafios do 
mercado atual de impressão, desde a inte-
gração do fluxo de trabalho, gerenciamento de 
cores e gravação de chapas até a impressão 
com processamento de várias cores. 

Trabalhe com a maior 
eficiência possível 
Escolha entre vários planos de manutenção, 
que abrangem desde o suporte básico até o 
completo. A manutenção adequada do seu 
equipamento Esko é a garantia de que ele fun-
cionará com a máxima qualidade por vários 
anos. 

O problema
As mudanças foram implementadas, 
mas as coisas não estão funcionando 
tão bem quanto você esperava.

A solução
Conte com os nossos mais de 30 anos 
de experiência e nossa liderança no 
mercado global para ajudar você a 
atingir seus objetivos de negócios. 
Você não está sozinho! 

Desde que implementamos 
a solução, a velocidade da 
nossa produção de emba-
lagens aumentou em 25%. 
Como o número de configu-
rações manuais necessárias 
é baixo, a quantidade de 
erros do operador também 
diminuiu. 

 − Mark Lehmann, Diretor 
Técnico, Permapack (Suíça)

ETAPA 5

Proteção dos seus 
processos e investimentos
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