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Seria PlateRite FX to wysokiej jakości, łatwe
w obsłudze, solidne termiczne systemy CtP,
przeznaczone do bezpośredniego
naświetlania cyfrowych płyt z czarną maską
stosowanych we fleksografii (cyfrowe płyty
flexo/letterpress). Modele PlateRite FX1524
i PlateRite FX1200 to lasery przeznaczone
dla szerokiego kręgu zastosowań, od
produkcji etykiet, opakowań elastycznych,
po opakowania z kartonu i tektury falistej.
Naświetlane formy dają się łatwo
wprowadzić do CtP i zamocować na
powierzchni bębna. Czarna maska jest
precyzyjnie naświetlana, co zapewnia
wysoką, stabilną jakość.
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PlateRite FX870 II

PlateRite FX1200

PlateRite FX1524

 

  

 

Obsługiwane formaty maksymalne:

1,067 x 1,524 mm (FX1524) oraz

1,067 x 1,200 mm (FX1200).

PlateRite FX870II (max 762 x 870 mm) jest
systemem idealnym dla przedsiębiorstw



działających na rynku druku
fleksograficznego, odczuwającym potrzebę
podniesienia jakości usług.

 

Korzyści:

Wysoka jakość

Prostota obsługi

Doskonały workflow

Rastrowanie High-end

brak zakłóceń na styku pól silnie
kontrastujących

 

Rozdzielczość 4800 dpi

Doskonałe efekty są dodatkowo
wzmacniane dzięki wysokiej

rozdzielczości 4800 dpi, co ma znaczący
wpływ na gładkość łuków, ciągłość linii
ukośnych, powtarzalność. Także eliminuje
nierównomierności mogące występować w
obszarach jasnych świateł.

 

PlateRite FX1524 / PlateRite FX1200

W tych rozwiązaniach obie krawędzie płyt



max formatu są zatrzaskiwane w zamkach,
co skraca obsługę. Operator za pomocą
jednego przycisku decyduje o wyborze
optymalnego sposobu ładowania płyt: albo
ręcznie albo automatycznie, w zależności
od rozmiarów, od 100 x 100 mm aż po 1067
x 1524 mm / 1067 x 1200 mm. Płyty
mniejsze niż format maksymalny wymagają
użycia taśmy klejącej na drugiej krawędzi.

 

Rastrowanie High-end

 

Flexo Dot

Rastrowanie Flexo Dot umożliwia uzyskanie
równomiernego pokrycia w jasnych polach.
Minimalny punkt rastrowy Flexo Dot,
budowany jest z kilku mniejszych punktów i
jest nieco większy niż w rastrowaniu
tradycyjnym. Kształty minimalnych
punktów rastrowych można pobierać z
zestawu dostępnych punktów i
dopasowywać zależnie od właściwości
płyty, technologii jej przetwarzania oraz
warunków druku, w celu uzyskania
optymalnej odbitki nakładowej.

 

Multi-screening (opcja)

Multi-screening daje możliwość wyboru
optymalnego rastra dla każdego elementu
pracy, nawet w obrębie pojedynczej strony.



Jest to szczególnie istotne tam, gdzie na
jednej stronie

jednocześnie występują takie obiekty jak
fotografie, teksty, grafika, wzorki tworzące
tło, tinty, ozdobniki, gradacje odcieni. Multi-
screening także eliminuje morę i wygładza
linie. Rezultatem jest znacząco wyższa
jakość uzyskiwana w druku.

 

Reprodukcja wysokiej klasy

 

Płyty cyfrowe, w porównaniu z tradycyjnymi
formami drukowymi flexo, mogą być
produkowane z silnie kontrastującymi
sąsiadującymi ze sobą polami. Dzięki temu
możliwa jest bardzo dobra reprodukcja apli
razem z polami o niskich wartościach
tonalnych. Punkty rastrowe, zarówno te
najmniejsze jak i największe, są precyzyjnie
uformowane, relief jest głęboki, co
dramatycznie wpływa na szeroki zakres
tonalny, ciągłość przejść tonalnych i
czytelność najdrobniejszych detali.

Wymiary sprzętu FX1524 i FX1200:
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