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Summa lanceert Opvangmand voor F1612

In de eerste helft van september zal Summa een handig instrument voor de F1612 vlakbedplotter
lanceren: de Opvangmand. Deze Opvangmand is speciaal ontworpen om het uitgesneden materiaal
en de overtollige media van de F1612 op te vangen zodat het werkoppervlak proper blijft.
De Opvangmand is een apart onderdeel van de F1612. Hij is gemonteerd op stevige wieltjes en kan
dus eenvoudig verplaatst worden. De magneten houden de Opvangmand op de juiste plaats
wanneer hij voor de vlakbedplotter staat.
De Opvangmand kan in verschillende posities geplaatst worden. De voorzijde kan gekanteld worden
om de vlakbedplotter gemakkelijk toegankelijk te maken voor de operator. Bovendien kan de voorste
staaf verlaagd worden. Op die manier kan men de inhoud van de Opvangmand er gemakkelijker
uithalen. De linnen mand kan ook volledig uit de constructie genomen worden.
Tijdens de Viscom France beurs van 27 tot 29 september in Parijs (Paris Nord Villepinte) zal de
Opvangmand voor het eerst aan het publiek worden voorgesteld. Nieuwsgierige bezoekers zijn
uiterst welkom op Summa’s stand H14!
Over Summa bvba
Met 25 jaar ervaring in het bouwen van snijplotters levert Summa uiterst betrouwbare en precieze
producten voor de beletterings- en zeefdrukindustrie, duurzame buitenreclame en luchtvaart. Een
van de belangrijkste eigenschappen van Summa’s producten is hun grote duurzaamheid. Summa’s
productengamma omvat de SummaCut en S Class vinylsnijmachines, de DC4 en DC4sx thermische
transfer print- en snijsystemen en de nieuwe F Reeks vlakbedplotter. Summa’s snijmachines zijn te
verkrijgen in combinatie met een brede reeks accessoires, consumables en software-opties voor
zowel Mac als Pc.
Summa’s productiehal en Europees hoofdkwartier is gevestigd in Gistel, België en is te bereiken op
tel. +32 59 27 00 11, of via de website www.summa.eu.
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