SUMMA BVBA
ROCHESTERLAAN 6
8470 GISTEL – BELGIUM

PERSBERICHT voor onmiddellijke publicatie
20 december 2011

Summa presenteert de V-Cut tool op FESPA
Summa kondigt z’n aanwezigheid aan op de FESPA Digital beurs, die plaatsvindt van 21 tot 24
februari 2012 in de Fira van Barcelona (Spanje). Op stand Q12 zal Summa z’n laatste nieuwe
ontwikkelingen en verschillende innovaties laten zien.
Tijdens de show zal Summa de F1612 vlakbedsnijplotter demonstreren. Op de vlakbedsnijplotter
worden er talrijke applicaties getoond en verschillende materialen gesneden: Foamboard, Rigid
Paper Composite Board (Falcon board), banner, reflecterende materialen, enz. Bovendien zal Summa
een nieuwe tool voor de F1612 presenteren: de V-Cut tool. De V-Cut tool maakt V-groeven en is
ideaal voor het snijden van dikke materialen. Onder een hoek van 45° kan de V-Cut tool tot 18 mm
diep snijden. Andere beschikbare snijhoeken zijn 30°, 22.5°, 15° of 0°.
Daarnaast worden de andere tools ook gedemonstreerd op de vlakbedsnijplotter: de elektronisch
oscillerende tool, de riltools, de kiss cutting tool en de verschillende cutout tools.
Verder zullen ook Summa’s gerenommeerde professionele snijplottergamma’s Summa S Class en
SummaCut en het thermisch transfer print- en snijsysteem DC4 tentoongesteld worden.
Summa’s show team en de officiële Spaanse partner Rotutech zullen het publiek op de stand met
groot enthousiasme verwelkomen, hun vragen beantwoorden en demonstraties organiseren.
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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