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Summa blijft investeren in groot formaat vlakbed plotters
Summa kondigt nieuwe investeringen aan in groot formaat ontwikkelingen en upgrades,
die zullen helpen bij het verbeteren van de productie en de workflow binnen het bedrijf’s
uitgebreide distributienetwerk.
Ondertussen hebben beide F Serie producten, de F1612 en de F2630 hun waarde meer
dan bewezen. Bestaande gebruikers zijn vol lof over de vlakbed snijplotters, die een
meerwaarde betekenen voor hun algehele workflow sinds de dag van installatie.
U zou kunnen denken dat Summa, met zo’n uitstekende producten, achterover kan
leunen en op z’n lauweren kan rusten. Dit is echter niet Summa’s stijl. Innovatie is
altijd een belangrijke factor geweest voor Summa. Door middel van doorgedreven
onderzoek, blijft het bedrijf dan ook evolueren en z’n volledige gamma aan producten
optimalizeren. Zo behoudt Summa z’n sterke positie op de steeds veranderende markt
van beletterings-en zeefdrukindustrie.
Het is dan ook met veel plezier dat Summa volgende nieuwe producten van de F Serie
vlakbed snijplotters aan u voorstelt:

Nieuw: Rotary module
Het splinternieuw werktuig op de F Serie vlakbed snijplotters, de rotary module,
beschikt over een tienhoekig tangentiaal gecontroleerd mes, dat door een electronische
motor wordt aangedreven. Afhankelijk van de gebruikte snelheid en mesdiameter
kunnen allerhande soorten materiaal tot 5 mm dikte worden gesneden met het rotary
mes. De belangrijkste focus ligt echter op enkellaag-textiel omdat bepaalde types van
vezels moeilijk te snijden zijn met andere soorten messen. Ideale materialen om met
het rotary mes te snijden, zijn: vlaggen & banners, vilt, technische textielen, stof,
schuimen, enz.
De module is compatibel met alle (bestaande) installaties van de F1612 en F2630.
Initiale installaties benodigen geen assemblage en bedrading. Firmware en/of software
updates kunnen echter wel vereist zijn.
Summa’s marketing and business development manager, Dhr Geert Pierloot, zegt: “De
hechte relaties, die we door vele jaren heen met onze klanten hebben opgebouwd, zijn
van onschatbare waarde voor ons. Met de beschikbaarheid van alweer een nieuw
werktuig voor de F1612 en F2630 groot formaat vlakbed snijplotters, vertrouwt Summa
erop aan vele eisen van de klanten te kunnen voldoen en zo een oplossing te kunnen
bieden aan een groot bereik van de beletterings- en zeefdrukindustrie, alsook andere
industrieën”.
Na de lancering van de freesmodule – dewelke hoofdzakelijk op hard en massief
plaatmateriaal focust – en het pneumatisch oscillerende werkteug (POT) – dewelke
lichter plaatmateriaal bewerkt – wordt nu ook een nieuwe markt, de textielmarkt,
aangeboord dankzij de rotary module.
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Nieuw: Nóg krachtigere stofzuiger voor de freesmodule
Teneinde de bediening en installatie van de F2630 vlakbed snijplotter te vereenvoudigen,
voorziet Summa nu een nog krachtigere stofzuiger voor de freesmodule. De optionele
3000W stofzuiger werd ontworpen om een langere en makkelijkere bediening op de
machine te kunnen verzekeren.
De stofzuiger wordt door 3 individuale motoren
aangedreven. Elke motor wordt met tussenpozen gereinigd tijdens de bediening en
garandeert zo een continue workflow.
Voor de configuratie van de F2630 met freesmodule beveelt Summa ten zeerste aan deze
3000W stofzuiger te bestellen in plaats van de 1400W Metabo ASR 2050.

Nieuw: Vacuümpomp kit
Opdat geluidshinder tot een minimum wordt beperkt tijdens de bediening van de F2630,
biedt Summa nu twee vacuümpomp kits aan: een kit van 10 m en een kit van 25 m.
Deze verlengkits laten het installeren van de pompen in verschillende ruimtes toe. Dit
zal het gehele werkproces vereenvoudigen.
De verlengkits voorzien levering van de pompen op 10 m en 25 m afstand. Dit betekent
dat, bijvoorbeeld, een verlengkit van 10 m lang 2 m zal nodig hebben om de pomp met
de vlakbed snijplotter te verbinden, dewelke nog een marge van 8m overlaat om de
pomp te installeren.

Bezoek Summa op FESPA Amsterdam!
De Fespa 2016 beurs in Amsterdam nadert met rasse schreden.
hartelijk uit op hun stand J135 in hal 1 van 8 tot 11 maart 2016.

Summa nodigt u

Tijdens deze onmisbare gebeurtenis heeft u de mogelijkheid om demonstraties van hun
alom gekende gamma aan producten bij te wonen. Aarzel niet om u in te schrijven via
de website www.fespa.com .

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
Reeks vlakbed plotters. Summa’s snijmachines zijn te verkrijgen in combinatie met een
brede reeks accessoires, consumables en software-opties voor zowel Mac als Pc.

Perscontact
Voor meer informatie, neem contact op met Daphne Mertens: +32 59 27 00 48,
daphne@summa.eu
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