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Met de nieuwe hoogfrequente freesmodule (HF Freesmodule) ontwikkelt
Summa opnieuw een tool voor hun gerenommeerde F Serie vlakbed
snijplottersystemen. Deze nieuwe tool maakt het frezen van harde materialen
tot een waar kinderspel.
Betere afwerking en hogere snelheden
De nieuwe HF freesmodule is uitgerust met een krachtige hoogfrequente spil
(tot 60.000 omwentelingen per minuut) en een meer gebalanceerde
freesmotor. Beide zorgen voor een betere afwerking van harde materialen en
minder snelle slijtage van de frezen. Samen met meer vermogen (1kW)
genereert de spindel hogere verwerkingssnelheden. Op deze manier kan het
meest solide plaatmateriaal, alsook hout, MDF, ACP en acryl met de HF
freesmodule verwerkt worden.
Eenvoudige vervanging van frezen
Dankzij de pneumatische spantang, die de frees omklemt, zijn geen
moersleutels nodig en kunnen frezen manueel worden vervangen. In
combinatie met de reeds geïntroduceerde ADC (Automated Depth Control),
wordt het vervangen van frezen hierdoor een waar kinderspel en kunnen
bedieningsfouten tot een minimum worden herleid.
Robuuste oplossing voor veeleisende freestoepassingen
Summa’s drieluik, dat bestaat uit de nieuwste vlakbed snijplotter, de F1330, de
ADC en de HF Freesmodule, is de hoeksteen van Summa’s inspanningen om
een all-in oplossing te creëren voor veeleisende freestoepassingen. Opnieuw
onderstreept Summa zo z’n vooraanstaande positie binnen de
beletteringsindustrie.
Uiteenlopende toepassingen en naadloze workflow
Tegenwoordig kunnen rotulisten zich geen leven zonder hoogwaardige vlakbed
snijplotters voorstellen. Summa’s F Serie biedt dé oplossing om te voldoen aan
de strenge eis van drukwerk leveranciers, teneinde om het even welk soort
materiaal af te werken. Dankzij het uitgebreide gamma aan tools kunnen
Summa’s uiterst flexibele en betrouwbare vlakbed snijplotters naar wens
worden aangepast om een snij-oplossing voor elke branche te verzekeren.
Telkens weer garandeert Summa zo maximale productiviteit en zorgt ervoor dat
de F Serie een ideale en veilige investering is voor zowel onmiddellijke, alsook
duurzame rendementen.
Over Summa
Met 30 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 2 vinylsnijmachines, de DC5
en DC5sx thermische transfer print- en snijsystemen en de F Serie vlakbed
snijplotters. Summa’s snijmachines zijn te verkrijgen in combinatie met een
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brede reeks accessoires, consumables en software-opties voor zowel Mac als
Pc.
Perscontact
Indien u foto’s van hoge resolutie of bijkomende informatie wenst, kan dit via
email naar daphne@summa.eu of telefonisch via: +32 59 27 00 48.
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