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Geslaagde lancering van de freesmodule
De eerste installaties van Summa’s F1612 vlakbedplotter met z’n splinternieuwe router module, die
begin dit jaar werd aangekondigd, vonden deze maand plaats en werden met groot enthousiasme
onthaald.
Deze module beschikt over een 1 kW motor die de
courantste harde bordmaterialen van de grafische en
sign industrie kan frezen, zoals hard schuim-PVC en
foamboard met acryl en aluminium. De module is
compatibel met de bestaande installaties van de F1612
vlakbedplotter. De freesmodule past op de modulaire
kop, kan vlot gemonteerd en gedemonteerd worden,
zodat het wisselen tussen verschillende modules
gemakkelijk en snel kan gebeuren.
De
gebruiksvriendelijke
software,
SummaFlex,
integreert Summa’s vlakbedplotter perfect in de
print&cut workflow met camera ondersteuning. Het
toewijzen van de juiste tool voor de job is kinderspel en
mediabibliotheken kunnen de instellingen voor de
verschillende materialen minutieus bijhouden.
Door de beschikbaarheid van deze bijkomende module voor de F1612 vlakbedplotter biedt Summa
trots een nog meer veelzijdig en compleet product aan op de wereldwijde markt van de
beletteringsindustrie. Of het nu om dunne folie gaat of om dikke platen van 25mm, de F1612 kan
alles aan, wat hem meteen tot de perfecte metgezel van de creatieve signmaker maakt.
De nieuwe module werd in Europa reeds tentoongesteld op Sign UK, Sign2Com Kortrijk, Viscom
Milaan, Viscom Parijs en zal binnenkort worden getoond op Viscom Duitsland en Istanbul.
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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