
CDI Spark Ailesi

CDI Spark ailesi, farklı pazarların değişik klişe ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli dijital flekso 
sistemleri sunar; az yer kaplayan pozlandırma sistemlerinden çok büyük sistemlere, fiş ve 
etiketlerden esnek ambalaja, küçük ve orta boy katlanır kartonlardan oluklu ambalajlara kadar 
tüm pazarların gereksinimlerini karşılar.

Mevcut üretim ihtiyaçlarınıza uygun olarak bir CDI seçerek yapılandırabilir ve işletmeniz 
büyüdükçe özellikleri genişletebilirsiniz. CDI Spark ailesi, tüm klişe ebatları ile çalışabilir ve size 
dilediğiniz klişe markası veya işlem yöntemi ile çalışma imkanı sunar.
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Pozlandırma
sisteminin
türü

 • Vakum sistemi ve EasyClamp ile harici tambur tasarımı
 • Yüksek enerjili Fiber Lazer kaynağı,  

Sınıf 1 Lazer

Görüntü
kalitesi

 • Tram frekansı: Görüntü çözünürlüğüne bağlı olarak 250 lpi’ye kadar
 • %1-99 tram noktası
 • Standart Optikler: 2.000’den 2.540 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük
 • Yüksek Çözünürlüklü Optikler: 2.540’tan 4.000 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük (@ 4.000 ppi’da 6m2/saate kadar)

Motor kontrolü  • Grapholas® veya Windows 7 yüklü Intel PC.  
Girdi dosyası biçimi LEN veya TIFF,  
CDI ailesinin tüm üyeleri ile uyumludur.

RIP ve Tram
Seçenekleri

 • Imaging Engine 1712 dahil
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram,

RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2120
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • Imaging Engine 2420
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift 

Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2530
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram 

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso Tram opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

Optikler /
Verimlilik

Klişeler  • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 420 x 300 mm’ye kadar 

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş
ayar pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:
533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyut: 609 x 508 mm’ye kadar (veya daha küçük) 

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
609 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 609 x 508 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 3,94 mm
 • Boyutlar: 635 x 762 mm’ye kadar veya daha küçük 

Letterpress isteğe bağlı  
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
635 x 815 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 635 x 815 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm
 • Boyutlar: 1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:  
1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 1.200 x 900 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.067 x 1.524 mm’ye kadar veya daha küçük

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.270 x 2.032 mm’ye kadar veya daha küçük

Makine
boyutları

 • Genişlik: 860 mm
 • Derinlik: 705 mm
 • Yükseklik: 990 mm

 • Ağırlık: 300 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.730 mm
 • Derinlik: 960 mm (yükleme makinesi kapalı)

     1.260 mm (yükleme makinesi açık)
 • Yükseklik: 1.128 mm
 • Ağırlık: 1.080 kg

 • Genişlik: 2.090 mm (Optikler 40’a kadar)
2.320 mm (Optikler 80)

 • Derinlik: 1.710 mm
 • Yükseklik: 1.190 mm
 • Ağırlık: 1.330 kg

 • Genişlik: 2.800 mm                     
 • Derinlik: 1.100 mm (kapak kapalı)

1.670 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.160 mm                       
 • Ağırlık: 1.800 kg                    

 • Genişlik: 3.250 mm
 • Derinlik: 1.750 mm (kapak kapalı) 

1.890 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.005 mm
 • Ağırlık: 2.500 kg

Kurulum
gereksinimleri

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz: 90-250V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Harici basınçlı hava beslemesi gerekmez
 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici basınçlı hava düzeneği, sistemle birlikte verilir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,1 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 
 • Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
 • Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
 • Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

7.5 0.75 m²/h 7.5 0.75 m²/h

10 1.0 m²/h

CDI Spark Ailesi
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Pozlandırma
sisteminin
türü

 • Vakum sistemi ve EasyClamp ile harici tambur tasarımı
 • Yüksek enerjili Fiber Lazer kaynağı,  

Sınıf 1 Lazer

Görüntü
kalitesi

 • Tram frekansı: Görüntü çözünürlüğüne bağlı olarak 250 lpi’ye kadar
 • %1-99 tram noktası
 • Standart Optikler: 2.000’den 2.540 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük
 • Yüksek Çözünürlüklü Optikler: 2.540’tan 4.000 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük (@ 4.000 ppi’da 6m2/saate kadar)

Motor kontrolü  • Grapholas® veya Windows 7 yüklü Intel PC.  
Girdi dosyası biçimi LEN veya TIFF,  
CDI ailesinin tüm üyeleri ile uyumludur.

RIP ve Tram
Seçenekleri

 • Imaging Engine 1712 dahil
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram,

RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2120
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • Imaging Engine 2420
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift 

Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2530
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram 

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso Tram opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

Optikler /
Verimlilik

Klişeler  • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 420 x 300 mm’ye kadar 

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş
ayar pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:
533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyut: 609 x 508 mm’ye kadar (veya daha küçük) 

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
609 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 609 x 508 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 3,94 mm
 • Boyutlar: 635 x 762 mm’ye kadar veya daha küçük 

Letterpress isteğe bağlı  
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
635 x 815 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 635 x 815 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm
 • Boyutlar: 1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:  
1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 1.200 x 900 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.067 x 1.524 mm’ye kadar veya daha küçük

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.270 x 2.032 mm’ye kadar veya daha küçük

Makine
boyutları

 • Genişlik: 860 mm
 • Derinlik: 705 mm
 • Yükseklik: 990 mm

 • Ağırlık: 300 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.730 mm
 • Derinlik: 960 mm (yükleme makinesi kapalı)

     1.260 mm (yükleme makinesi açık)
 • Yükseklik: 1.128 mm
 • Ağırlık: 1.080 kg

 • Genişlik: 2.090 mm (Optikler 40’a kadar)
2.320 mm (Optikler 80)

 • Derinlik: 1.710 mm
 • Yükseklik: 1.190 mm
 • Ağırlık: 1.330 kg

 • Genişlik: 2.800 mm                     
 • Derinlik: 1.100 mm (kapak kapalı)

1.670 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.160 mm                       
 • Ağırlık: 1.800 kg                    

 • Genişlik: 3.250 mm
 • Derinlik: 1.750 mm (kapak kapalı) 

1.890 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.005 mm
 • Ağırlık: 2.500 kg

Kurulum
gereksinimleri

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz: 90-250V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Harici basınçlı hava beslemesi gerekmez
 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici basınçlı hava düzeneği, sistemle birlikte verilir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,1 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 
 • Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
 • Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
 • Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

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

80 8.0 m²/h
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Pozlandırma
sisteminin
türü

 • Vakum sistemi ve EasyClamp ile harici tambur tasarımı
 • Yüksek enerjili Fiber Lazer kaynağı,  

Sınıf 1 Lazer

Görüntü
kalitesi

 • Tram frekansı: Görüntü çözünürlüğüne bağlı olarak 250 lpi’ye kadar
 • %1-99 tram noktası
 • Standart Optikler: 2.000’den 2.540 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük
 • Yüksek Çözünürlüklü Optikler: 2.540’tan 4.000 ppi’ye kadar işten  

işe değiştirilebilen çözünürlük (@ 4.000 ppi’da 6m2/saate kadar)

Motor kontrolü  • Grapholas® veya Windows 7 yüklü Intel PC.  
Girdi dosyası biçimi LEN veya TIFF,  
CDI ailesinin tüm üyeleri ile uyumludur.

RIP ve Tram
Seçenekleri

 • Imaging Engine 1712 dahil
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram,

RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2120
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • Imaging Engine 2420
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift 

Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine 2530
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso ve letterpress için optimize edilmiş kaliteli tram 

(Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

 • İsteğe bağlı Imaging Engine
 • Endüstri standardı PostScript/PDF RIP
 • Flekso için optimize edilmiş kaliteli tram (Dairesel, Çift Dairesel noktalar) RIP’e dahil
 • Fleksoda en iyi baskı kalitesi için HD Flekso Tram opsiyonu
 • Ek tram ve prova modülleri mevcuttur

Optikler /
Verimlilik

Klişeler  • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 420 x 300 mm’ye kadar 

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyester
bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyutlar: 533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş
ayar pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:
533 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 2,54 mm
 • Boyut: 609 x 508 mm’ye kadar (veya daha küçük) 

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
609 x 508 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 609 x 508 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 3,94 mm
 • Boyutlar: 635 x 762 mm’ye kadar veya daha küçük 

Letterpress isteğe bağlı  
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar: 
635 x 815 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 635 x 815 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm
 • Boyutlar: 1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük

Letterpress isteğe bağlı 
Dijital çelik bazlı Letterpress klişeler için özelleştirilmiş ayar 
pim sistemli manyetik tambur (Boyutlar:  
1.200 x 900 mm’ye kadar veya daha küçük)
Tüm dijital polyester bazlı klişeler ve çelik bazlı Letterpress 
klişeler için manyetik vakumlu tambur (Boyutlar: 1.200 x 900 
mm’ye kadar veya daha küçük)

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya 
polyester bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.067 x 1.524 mm’ye kadar veya daha küçük

 • Tüm dijital fotopolimer klişeler, ablatif film veya polyes-
ter bazlı Letterpress klişeler

 • Kullanılabilir klişe kalınlığı: 0,76 ila 6,35 mm 
 • Boyutlar: 1.270 x 2.032 mm’ye kadar veya daha küçük

Makine
boyutları

 • Genişlik: 860 mm
 • Derinlik: 705 mm
 • Yükseklik: 990 mm

 • Ağırlık: 300 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.160 mm
 • Derinlik: 700 mm
 • Yükseklik: 1.050 mm

 • Ağırlık: 320 kg

 • Genişlik: 1.730 mm
 • Derinlik: 960 mm (yükleme makinesi kapalı)

     1.260 mm (yükleme makinesi açık)
 • Yükseklik: 1.128 mm
 • Ağırlık: 1.080 kg

 • Genişlik: 2.090 mm (Optikler 40’a kadar)
2.320 mm (Optikler 80)

 • Derinlik: 1.710 mm
 • Yükseklik: 1.190 mm
 • Ağırlık: 1.330 kg

 • Genişlik: 2.800 mm                     
 • Derinlik: 1.100 mm (kapak kapalı)

1.670 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.160 mm                       
 • Ağırlık: 1.800 kg                    

 • Genişlik: 3.250 mm
 • Derinlik: 1.750 mm (kapak kapalı) 

1.890 mm (kapak açık)
 • Yükseklik: 1.005 mm
 • Ağırlık: 2.500 kg

Kurulum
gereksinimleri

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz: 90-250V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Harici basınçlı hava beslemesi gerekmez
 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60 Hz; 1,2 kVA 

 • Ayrı vakum sistemi ve egzoz ünitesi dahildir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz; 1,2 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici basınçlı hava düzeneği, sistemle birlikte verilir
 • Elektriksel:

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,1 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 
 • Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz 
 • Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
 • Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

 • Ayrı vakum sistemi, egzoz ünitesi ve harici basınçlı hava 
düzeneği dahildir

 • Harici soğutma suyu gerekmez
 • Elektriksel: 

Pozlandırma sistemi: 230V/N/PE, 50/60 Hz
Egzoz Ünitesi: 230V/N/PE, 50/60Hz, 1,2 kVA
Hava kompresörü: 230V/N/PE, 50/60Hz, 0,75 kVA

8.0 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

40 4.0 m²/h

80 8.0 m²/h

15 1.5 m²/h

25 2.5 m²/h

40 4.0 m²/h

80 8.0 m²/h



TR

Tüm dijital klişe 
üretiminiz için tek bir 
makine
Pazar lideri makinelerimiz dijital (LAMS kaplamalı) 
f lekso klişeleri (polyester ve isteğe bağlı olarak 
metal bazlı), kimyasal madde içermeyen ofset 
klişeleri, dijital serigrafiler ve kimyasal madde 
içermeyen filmleri pozlandırabilir.

 • Dijital f lekso klişeler: Fuji, Flint, DuPont, 
MacDermid, Asahi, Toyobo, Toray ve 
diğerleri

 • Dijital letterpress klişeleri: (metal ve pol-
yester bazlı): Dantex, Flint, Toray, Toyobo 
ve diğerleri

 • Dijital laklama klişeleri: Flint, DuPont
 • Kimyasal madde içermeyen ofset klişe-

leri: Presstek
 • Film: PCI (Laserpoint II), Folex AG (LADF 

0175)
 • Rotasyon film baskı: Gallus Screeny

Klişe işleme
 • Tüm CDI modellerinde entegre klişe yük-

leme sistemi standartdır.
 • Tüm CDI modellerinde klişe kenetleme 

standartdır.
 • İsteğe bağlı: Klişelerin güvenli ve rahat 

taşınması için EasyLoad yükleme sistemi 
standartdır.

 
CDI Spark 4260 ve 
CDI Spark 5080 için 
otomasyon
Otomasyon seçeneği, klişelerin yüklenmesi 
esnasında taşıma hatalarından kaynaklanan 
klişe kayıplarını ortadan kaldırır.

CDI Spark 4260 ve 5080’deki “Autoload” 
(Otomatik yükleme) işlevi, tam otomatik 
klişe yükleme ve operatör destekli boşaltma 
imkanı tanır.

Hemen her türlü malzemeyle
pozlandırma yapabilecek esneklikte
bir pozlandırma sistemi seçin

Digital  
Letterpress

Dijital filmDijital 
serigrafi

Dijital
flekso

Düz
serigrafi

Islık veya
kuru ofset

Geleneksel
flekso klişeler
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Inline UV
Esko UV diyod teknolojisi, kontrol edilemeyen 
bir analog işlemdeki UV Ana Pozlamasını yüksek 
hassasiyetli bir dijital işleme dönüştürülür. 

Inline UV’nin başlıca 
avantajları:

 • Kalite: Nokta ve çizgi işlemlerinde mükemmel 
çözünürlük

 • Tutarlılık: Klişe genelinde en yüksek düzeyde 
pozlama tutarlılığı

 • Kontrollü pozlama: Zaman içinde UV ışık çıkı-
şında değişiklik olmaz (UV ışığı ampullerinin 
eskidiği kenardan ışıklı sistemlerin aksine)

 • Tekrarlanabilirlik: Farklı işler ve klişe değişim-
leri, klişenin kalitesini azaltmaz

 • Öngörülebilirlik: Tam olarak nasıl bir sonuç 
elde edeceğinizi bilirsiniz.

 • Daha uzun hizmet ömrü: Analog ışıklı tüp 
teknolojisine kıyasla en az on kat daha uzun 
bir hizmet ömrü

 • Solventler ve termal klişe ve gömlekler için 
onaylanmıştır.

 • Sürdürülebilirlik: Inline UV ünitelerinin enerji 
tüketimi geleneksel UV pozlama teknolojile-
rinden daha düşüktür

 
Esko’nun dijital Inline UV ana poz işlemleri her 
klişe veya gömlek için ayrı bir nokta şekli seçilme-
sine imkan tanır: Inline UV1 kurulumu ile kenar-
dan ışıklı makinelere uyumu bildik nokta şeklini 
sunan tepesi yuvarlak noktalar elde edilir. İşle-
min dijital olarak kontrol edilebilmesi, noktaların 
hem en yüksek kalitede hem de klişe genelinde 
kusursuz bir tutarlılıkta olmasını sağlar. Inline 
UV1 pozlama işlemi, tepesi yuvarlak noktalarda 
en yüksek tutarlılık ve keskinliği sunar. HD Flekso 
ile birlikte kullanıldığında bu üstü yuvarlak nok-
talar sıfıra kadar olan gradyanları basabilir ve 
hemen hiç gözenek içermeyen çok daha tutarlı 
mürekkep alanları sunar.

Inline UV2 gelişmiş HD Flekso tram (= Full HD 
Flekso) özelliğiyle birlikte kurulduğunda, hem 
açık tonlarda en yüksek kaliteyi sunan hem de 

tüm esnek ambalaj uygulamalarında mürekke-
bin mükemmel bir tutarlılıkla döşenmesini sağ-
layan eşsiz bir nokta şekli yaratır. Full HD Flekso 
ayrıca zamanda dalgalanmayı azaltması dolayısı 
ile oluklu ambalaj baskılarını da daha iyi hale 
getirir. Dahası, Full HD Flekso teknolojisi baskı 
tutarlılığını ve açık ton istikrarını artırarak ve dişli 
izlerini azaltarak etiket baskılarına da kalite ve 
tutarlılık kazandırır.

Ekstralar
CDI Spark 2530, 4835, 4260 ve 5080’in yanı sıra 
CDI Advance Cantilever 1450 ve 1750 de bir Inline 
UV ana pozlama ünitesi ile donatılabilir.

HD Flekso ve  
Full HD Flekso
HD Flekso, detaylı açık tonlar, sıfıra geçiş, net 
metin ve çok net görüntü ayrıntıları için yeni 
f lekso baskı standardını belirlemiştir. Full HD 
Flekso, doğru zemin yoğunluğu ile mükemmel 
mürekkep dağılımı , canlı marka renkleri, üstün 
klişe üretimi tutarlılığı ve endüstride bulunan 
tek tam dijital kontrollü klişe üretimi iş akışını 
sağlar. Flekso artık esnek ambalajda, etiketlerde 
ve oluklu baskı uygulamalarında gravür ve ofset 
ile rekabet edebilmektedir.

HD Flekso ve Full HD 
Flekso’nun faydaları

 • Genişletilmiş ton aralığıyla daha pürüzsüz, 
keskin imajlar

 • Parlak, etkili düz renkler ve daha geniş bir 
renk gamı

 • Üstün klişe üretimi tutarlılığı
 • Tüm belli başlı klişe tedarikçileri tarafından 

desteklenen endüstri standardında kalite

HD Flekso veya Full 
HD Flekso
Sertifikanızı alın!
Full HD Flekso ve HD 
Flekso,
flekso kalitesinde 
yeni bir
standardı temsil 
ediyor.
HD Flekso / Full HD 
Flekso
sertifikasına sahip 
şirketler kendi
alanlarının en iyisi 
sayılıyor.
Bu şirketler, kendi 
iletişim
materyallerinde bu 
Sertifika
damgasını 
kullanabiliyor.
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