SUMMA S CLASS INNOVATIES
Ware tangentiële snijtechnologie

Betrouwbare sleepmestechnologie

SelectTouch™ Control Center
Een simpele vingerdruk op het helder
verlichte aanraakscherm van het
bedieningspaneel maakt iedere functie
onmiddellijk beschikbaar.
Variabele wieldruk
De instelbare druk op de aandrijfrollen
levert een superieur materiaal transport op
een scala aan folies, karton, papier,
polyester,... Of je nu dikke of dunne
materialen laadt, je krijgt steeds dezelfde
indrukwekkende precisie.
Dubbele snijstrip
Een afzonderlijke strip om te snijden en te
ponsen zorgt ervoor dat je kunt ponsen
zonder de snijstrip te vervangen.
Overschakelen van snijden op ponsen is nu
zo eenvoudig als het veranderen van mes
naar pen. Dit maakt de Summa S Class
uiterst gebruiksvriendelijk en universeel
inzetbaar.

75 cm

OPOS™ X Contoursnijden
‘s Werelds best verkochte uitlijnsysteem is
nu nog beter. OPOS X beschikt over een
vooruitstrevende sensor die
passermarkeringen kan registreren op een
nog bredere waaier van materialen, zelfs
doorheen laminaten.
120 cm

Automatisch afsnijmes
De volledig vernieuwde S Class snijkoppen
hebben een ingebouwd afsnijsysteem dat
de mogelijkheid biedt het materiaal
automatisch af te snijden op het einde van
de afbeelding.

160 cm

Legendarisch materiaaltransport
Onze exclusieve MicrosprocketTM
(miniperforatie) aandrijfrollen creëren een
spoor in de achterzijde van het materiaal
om zo een optimaal transport te
garanderen.
Summa plotters hebben
hiermee geschiedenis geschreven in de
signmaking industrie.

™

SUMMA S CLASS
De veelzijdige snijplotters van de Summa S
Class Serie combineren efficiëntie,
productiviteit en precisie door middel van
een zeer economische sleepmesconfiguratie
of door middel van Summa’s authentieke
state-of-the-art tangentiële snijkop. Deze
rolplotters zijn uitgerust met onze meest
krachtige servo-motoren ooit en Summa’s
exclusieve MicrosprocketTM aandrijfrollen
laten U toe in vol vertrouwen te snijden met
een verbazingwekkende snelheid en een
hoogwaardige precisie. Deze bundel van
kracht en een ruime waaier aan innovaties
en ingebouwde intelligentie laten de S Class
verder gaan, daar waar anderen afhaken.
Op het scherp van de snee.

Op het scherp van de snee.

TANGENTIELE SNIJKOP
Met zijn motorgestuurde mes-rotatie, levert
de Summa T-reeks een ongeëvenaarde
kracht en snijkwaliteit, en ook de kracht om
met gemak dikkere materialen te snijden.

MATERIAAL TRANSPORT

SELECT TOUCHTM

Onze exclusieve Microsprocket TM
aandrijfrollen trekken een spoor in de
achterzijde van het materiaal om zo een
optimaal transport te garanderen.

Het nieuwe bedieningspaneel met
aanraakscherm maakt iedere functie
beschikbaar door middel van een simpele
vingerdruk op het heldere, verlichte scherm.

OPOS X
Een vooruitstrevende sensor die passermarkeringen kan lezen op een nog
bredere waaier van materialen.

DUBBELE SNIJSTRIP
Een afzonderlijke strip om te snijden en
te ponsen maakt het overschakelen van
snijden naar ponsen zo eenvoudig als
het veranderen van mes naar pen.

De krachtige nieuwe T-reeks met een
ware tangentiële snijkop geeft de
Summa S Class kracht en precisie.

MATERIAAL BREEDTE
6 cm - 84 cm

MATERIAAL BREEDTE
11.5 cm - 130 cm

MATERIAAL BREEDTE
17 cm - 168 cm

De veelzijdige D Series combineren

SNIJBEREIK
74,2 cm x 50 m

SNIJBEREIK
120 cm x 50 m

SNIJBEREIK
158 cm x 50 m

economische en efficiënte sleepmes

SNELHEID
Tot 1000 mm/sec (axiaal)
Tot 1414 mm/sec (diagonaal)
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ACCELERATIE
Tot 4 g (axiaal)
Tot to 5,5 g (diagonaal)
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MESDRUK
D-reeks: 0-400 gram, instelbaar per 5-gram
T-reeks: 0-600 gram, instelbaar per 5-gram
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MATERIAAL DIKTE
D-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (0,8 mm met
optioneel mes voor dikke materialen)
T-reeks: 0,05 mm tot 0,25 mm (1,2 mm met
mes voor dikke materialen)
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HERHAALBAARHEID
±0.1 mm op tekeningen tot 12 meter lang
INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

HERHAALBAARHEID
Bij rollen kleiner dan 76 cm :
±0.1 mm op tekeningen tot 12 meter lang;
Bij rollen groter dan 76 cm :
± 0.1 mm op tekeningen tot 4 meter lang;
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DATA BUFFER
16MB

INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

INTERFACE
USB 1.1 & Serial RS-232 (tot 57.600 baud)

HxBxD
111 cm x 141 cm x 68 cm

DATA BUFFER
16MB

DATA BUFFER
16MB

HxBxD
111 cm x 187 cm x 68 cm

HxBxD
111 cm x 225 cm x 68 cm

snelheid en precisie met een
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snijkop.
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