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Met het oog op de Fespa beurs, die dit jaar in Hamburg plaatsvindt, wil Summa
de aandacht vestigen op het belang van afwerkingssystemen binnen de
algehele workflow van de sign maker.
Efficiëntie, productiviteit en duurzaamheid zijn onmisbare elementen in de
beletteringsindustrie. Teneinde tot een hoogwaardig eindproduct te komen, kan
je echter niet buiten een sublieme afwerking. De toevoeging van een one-fit-all
snijplotter tot de print-workflow speelt hierin een cruciale rol. De coördinatie
van print- en snijsystemen is een uitermate belangrijke factor teneinde een
geïntegreerde en vlotte workflow te kunnen garanderen.

Dit is precies het punt waar Summa op de voorgrond treedt en haar
bestaansrecht opeist!
Summa biedt op maat gemaakte finishing oplossingen aan voor een uitgebreid
arsenaal aan veeleisende toepassingen.
Of het nu over folie- en
papiertoepassingen op rol gaat, of over plastic, karton, PVC, acryl, hout, banner
of textiel, Summa’s uitermate flexibele en betrouwbare finishing systemen (de
vlakbed snijplotters uit de F Serie en de rol-snijplotters uit de S Class 2 en
SummaCut serie) kunnen worden aangepast om allerhande soorten substraten
te verwerken.

Telkens opnieuw garandeert Summa maximale productiviteit, een naadloze
workflow en tevreden klanten.
ADC en HF freesmodule
Ook de recent ontwikkelde producten, de ADC en HF Freesmodule, voegen een
belangrijke waarde toe aan het totale werkproces van de print leverancier. De
ADC (Automated Depth Control – Automatische dieptecontrole) vereenvoudigt
het wisselen van tools, mesjes en bits door nauwkeurige meting. De ADC is
beschikbaar op alle F Serie modellen en alle tools van de tangentiële module.
De HF freesmodule (High Frequency – hoge frequentie) verschaft een
vloeiender afwerking van harde substraten en minder snelle slijtage van de bits,
alsook hogere verwerkingssnelheden. De meest solide platen, alsook MDF,
ACP en acryl kunnen met de HF freesmodule worden verwerkt. Beide nieuwe
producten worden uiteraard ook gedemonstreerd tijdens Fespa Hamburg 2017.
Bezoek Summa op FESPA Hamburg!
De Fespa 2017 beurs in Hamburg vindt plaats van 8 tem 12 mei. Summa nodigt
u graag uit om de kracht van hun finishing producten met eigen ogen te
aanschouwen op hun stand C73 in hal B7.
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Tijdens dit onmisbare event zal ons enthousiaste Summa Team u demonstraties
geven op hun product-gamma en u met veel plezier assisteren en adviseren.
We kijken ernaar uit! U toch ook?!
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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
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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