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Summa lanceertt V‐Cut to
ool voor F11612
v
Summa
a’s F Reeks vvlakbedplotter: de V‐
Sedert jaanuari 2012 is er een nieuwe tool bbeschikbaar voor
Cut tool.
Dit is eeen statisch mes
m dat onde
er een hoek geplaatst iss om zo hoekvormige inssnijdingen te
e kunnen
maken. D
Door op die manier in tw
wee richtingeen te snijden
n, kunnen V‐g
groeven uitggesneden wo
orden. De
V‐Cut tool is ideaal voor
v
het snijd
den van dikkke materialen
n tot 18 mm dik (45°) enn is bijzonderr geschikt
voor hon
ningraatkarto
on, zacht foa
amboard, sa ndwichpane
elen en golfka
arton. De toool is beschikbaar met
een hoeek van 45°, 30°,
3 22.5°, 15° of 0°. Zow
wel harde metalen
m
messjes als budggetvriendelijke stalen
mesjes kkunnen bij dee tool geleve
erd worden.
De V‐Cut tool is com
mpatibel met de bestaannde installatties van de F1612
F
en mooet in de tan
ngentiële
d worden.
module geïnstalleerd
De nieuw
we tool werd
d reeds geto
oond op de V
Viscom Italia beurs in de Fiera van M
Milaan, waar het door
het Italiaaanse publieek met groo
ot enthousiaasme werd ontvangen.
o
Van
V 21 tot 224 februari 2012 zal
Summa d
de V‐Cut op FESPA Barce
elona presennteren.
mma bvba
Over Sum
Met 25 jjaar ervaringg in het bouwen van sniijplotters levvert Summa uiterst betroouwbare en precieze
producteen voor de beletterings‐‐ en zeefdruukindustrie, duurzame buitenreclam
b
me en luchtvaart. Een
van de b
belangrijkstee eigenschap
ppen van Su mma’s prod
ducten is hun
n grote duu rzaamheid. Summa’s
producteengamma om
mvat de Sum
mmaCut en S Class vinyylsnijmachine
es, de DC4 een DC4sx thermische
transfer print‐ en sn
nijsystemen en de nieuw
we F Reeks vlakbedplotte
v
er. Summa’ss snijmachines zijn te
verkrijgeen in combinatie met een
e brede reeeks accesso
oires, consumables en ssoftware‐opties voor
zowel M
Mac als Pc.
Summa’s productieh
hal en Europ
pees hoofdkw
wartier is ge
evestigd in Gistel, België en is te berreiken op
tel. +32 559 27 00 11, of via de we
ebsite www. summa.eu.
Persconttact
Voor meeer informatiie, neem con
ntact op mett Mieke Verh
hulst: +32 59 27 00 48, m ieke@summ
ma.eu
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