
22 Ročník_2018_02

Nové CTP zariadenia 

LUXEL T-6500

Model LUXEL T-6500E/S/X pracuje so 16 až 64 fiber 
laserovými diódami. Životnosť diód je minimálne 10 000 
prevádzkových hodín. LUXEL T-6500 je pokračovateľom 
predchádzajúceho radu CTP LUXEL T-6300. K dispozícii 
sú tri verzie (6500E/S/X). LUXEL T-6500 X je vlajková 
loď pre formát B2 a dosahuje produktivitu až 33 platní 
za hodinu pri rozmere 724 x 615 mm pri rozlíšení 2 400 
dpi. Pracuje so 64 laserovými diódami. CTP s označením E 
dokáže spracovať 11 platní za hodinu so 16 diódami. Verzia 
S dokáže spracovať 21 platní za hodinu s 32 diódami. V tejto 
sérii je možné spracovávať platne od formátu 324 x 330 mm 
do 830 x 660 mm. Rozlíšenie je možné realizovať od 1 200 
do 2 540 dpi.

K dispozícii je i možnosť verzie na spracovanie formátu 
od 270 x 330 mm. CTP ponúkajú možnosť integrovaného 
dierovania platní. Výhodou je voľba až 6-tich rôznych 
možností dierovania. Štandardné prevedenie je s manuálnym 
nakladaním platní do osvitovej jednotky. Podľa potreby 
môže byť toto CTP vybavené automatickým nakladačom 
s kapacitou zásobníka až 100 platní hrúbky 0,3 mm. 
Automatický nakladač môže byť nakonfigurovaný ako multi 

- nakladač a obsahovať až tri kazety pre tri rôzne formáty 
tlačových platní, celkovo 300 platní s hrúbkou 0,3 mm. 
Výstup platne z CTP je buď v režime off-line alebo vo verzii 
s priamym napojením na vyvolávací automat.

LUXEL T-9500 MII

Model LUXEL T-9500 MII/SA/ZA pracuje so 64 a 
96 infračervenými fiber laserovými diódami. Podobne 
ako pri vyššie spomenutých modeloch je životnosť diód 
viac ako 10 000 prevádzkových hodín. K dispozícii sú 
dva modely. Model LUXEL T-9500 MII/ZA je vlajková 
loď formátu B1 a dokáže spracovať 30 platní formátu 
1 040 x 800 mm za hodinu pri rozlíšení 2 400 dpi. Tento 
model pracuje so 64 diódami. Model LUXEL T-9500 MII/
SA dokáže spracovať 23 platní formátu 1 040 x 800 mm 
za hodinu pri rozlíšení 2 400 dpi. Nakladanie tlačových 
platní je pri tejto verzii z vrchu. Modely sú dodávané 
ako poloautomatická verzia, kedy platňa je vtiahnutá 
na externý bubon a ďalšia platňa čaká na nakladacej 
plošine. Po naexponovaní je tlačová platňa transportovaná 
cez dopravníkový pás do vyvolávacieho automatu. Následne 
je vtiahnutá platňa z nakladacej plošiny na externý 
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FUJIFILM predstavil začiatkom roka nový rad CTP zariadení formátu B1 a B2, ktoré sú obzvlášť vhodné v 
kombinácii s  bezprocesnými platňami SUPERIA ZD alebo SUPERIA ZP. Samozrejme, tento modelový rad 
nájde uplatnenie aj pre spracovanie akýchkoľvek termálnych tlačových platní. CTP zariadenia FUJIFILM 
LUXEL T-6500 a LUXEL T-9500 MII ponúkajú to, čo požaduje zákazník od moderného CTP systému, 
a tým je maximálny možný výkon pri nízkych prevádzkových a režijných nákladoch. FUJIFILM taktiež 
predstavil aj najvyšší rad s GVL hlavami, o ktorom vás budeme informovať neskôr.
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bubon. Obe CTP zariadenia sa dodávajú s bridgom – 
s dopravníkovým pásom, ktorý slúži na bezproblémový 
transport tlačovej platne, buď do vyvolávacieho 
automatu, alebo v prípade bezprocesných platní rovno 
k automatickému vykladaču tlačových platní. Obe CTP 
zariadenia dokážu spracovať tlačové platne od formátu 
450 x 370 mm do maximálneho formátu 1 060 x 830 mm. 
Rozlíšenie je možné realizovať od 1 200 do  2 540 dpi. Tento 
rad neponúka možnosť napojenia automatického nakladača 
tlačových platní. Tento rad je vhodný v kombinácii s našimi 
bezprocesnými platňami SUPERIA ZD, ZP.

Hlavné vylepšenia oproti predchádzajúcemu radu:

1.  Stabilný laserový lúč – zabezpečuje presný a oproti 
konkurenčným systémom stabilný tlačový bod. 
Porovnanie kvality  tlačového bodu v novom rade CTP 
a konkurenčných CTP zariadení:

2. Zlepšený optický systém – použité šošovky 
sú vyrobené zo skla s vyšším refraktívnym indexom, 
zlepšené sú aj optické vlastnosti objektívu zloženého 
z 13-tich šošoviek.

3. Bezpečnejší systém uchytenia platne na bubne - 
nemôže dôjsť k čiastočnému uvoľneniu platne a tým 
možnému poškodeniu zariadenia.

4. Automatické vyváženie platne na bubne - je možné 
z ovládacieho panelu  CTP, zabezpečuje rýchle, 
rovnomerné a nehlučné otáčanie expozičného bubna 
aj pri vysokých rýchlostiach.

Momentálne prebieha akcia na všetky horeuvedené modely 
spolu s naším XMF Workflow systémom. Všetky modely 
sú dostupné za určitých podmienok za veľmi priaznivé ceny. 
Viac informácií poskytneme na emailovej adrese:

roman.grigar@fujifilm.sk
viktor.matustik@fujifilm.cz


