PERSBERICHT voor onmiddellijke publicatie
15 september 2016
Summa introduceert een nieuw formaat van de F Serie
vlakbed snijplotters: de F1330
Met het oog op de Viscom beurs in Milaan, die van 13 tot 15 oktober
plaatsvindt, introduceert Summa alweer een nieuw formaat uit haar F
Serie produkten: de F1330. Tijdens deze beurs zal Summa’s Italiaanse
distributeur, SofTeam, de F1330 vlakbed snijplotter demonstreren in hal
8 op hun stand E39/F42.
“Sinds de lancering in 2010 van het eerste formaat binnen de F Serie, de
F1612, is de verkoop gestaag in stijgende lijn gegaan. Vooral de
diversiteit, de flexibiliteit en de duurzaamheid van de machine worden
uiterst gewaardeerd bij signmakers over de hele wereld. Door dit grote
succes liet de vraag naar een grotere versie niet lang op zich wachten.
We beantwoordden deze vraag met de introductie van de F2630 in 2015.
Binnen de signmaking markt, dewelke meteen ook Summa’s kernmarkt
is, uiten vooral klanten uit de Verenigde Staten en de Asiatische markt
hun interesse in nog een ander formaat vlakbed snijplotter voor hun
specifieke toepassingen. En zo ontstond de F1330”.
Prestatie en grootte
Met een werkgebied van 1.29m x 3.05m focust de F1330 vlakbed
snijplotter vooral op de verwerking van plaatmateriaal, snijvinyl en
allerhande toepassingen in de markt van de verkeerssignalisatie. De
F1330 is compatibel met alle werktuigen die beschikbaar zijn op de
F1612 en F2630 vlakbed snijplotters.
Prijs en beschikbaarheid
De F1330 vlakbed snijplotters kunnen nu reeds worden besteld. De
beschikbaarheid is op aanvraag. De prijszetting hang af van de gekozen
configuratie. Contacteer uw sales contactpersoon voor prijsgerelateerde
vragen.
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 printen 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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