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Perfecte combinatie

De snijplotter vormt samen met ONYX 
workflow software een perfecte combinatie 
met uw printer. De ONYX software genereert, 
aan de hand van het geprinte bestand een 
file voor het contoursnijden, geschikt voor de 
Summa snijplotter. Daarmee is de Summa 
snijplotter dus volledig te integreren in uw 
workflow.

Een van de spitsvondigheden van de
SummaCut reeks is de OPOS X technologie, 
welbekend van de vooruitstrevende 
S Class reeks, die in een nieuwe 
sleepmessnijkop geïntegreerd werd. 
Dit zorgt ervoor dat de SummaCut de 
referentiepunten voor het contoursnijden 
niet enkel op klassieke vinylsoorten 
detecteert, maar ook op reflecterende, 
holografische of spiegelende materialen én 
bovendien door ieder soort laminaat heen. 

Parameters

Parameters zoals snelheid, druk of 
plotmodus kunnen heel eenvoudig ingesteld 
worden op het goed leesbaar en 
gebruiksvriendelijke toetsenbord.

Snijkop

De nieuwe snijkop levert een uiterste 
nauwkeurigheid en een uitzonderlijke 
betrouwbaarheid voor moeiteloos snijden.
Met het OPOS X uitlijnsysteem worden 
waardevolle designs perfect contour-
gesneden.

Transportrollen en medialenzen

De geïntegreerde transportrollen en 
medialenzen houden het vinyl recht en 
zorgen voor een probleemloos 
materiaaltransport, zelfs bij hoge 
snelheden.

Contour snijden met OPOS

OPOS staat voor Optical POSitioning system: 
Summa’s befaamde en originele 
uitlijnsysteem voor het nauwkeurig en 
betrouwbaar snijden van de contour van een 
ontwerp via het scannen van 
passermarkeringen. De OPOS X sensor 
registreert markeringen op een groot aantal 
materialen en zelfs door laminaat heen. 
Een volledige geautomatiseerde workflow 
met barcoderegistratie maakt het mogelijk 
om meervoudige contoursnij-jobs na 
elkaar uit te voeren en bij gebruik van 
verschillende vellen folie, zal de OPOS sensor 
onmiddellijk de markeringen zoeken zonder 
dat er enige bijkomende handeling moet 
worden uitgevoerd.

Summa’s over de hele wereld gerenommeerde 
vakmanschap levert ook bij de SummaCut een 
ongeziene kwaliteit en betrouwbaarheid. Geen 
wonder dat de SummaCut een van de meest 
succesvolle snijplotters ooit is.
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meervoudige markeringen

OPOS heeft de unieke mogelijkheid om 
meervoudige passermarkeringen in één job 
te herkennen. OPOS kan, afhankelijk van de 
jobgrootte of de vereiste nauwkeurigheid, 
4 tot 128 markeringen scannen!

Opvangmand

Meteen na het snijden wordt de media 
opgevangen in een opvangmand (optioneel 
bij D60), waardoor vermeden wordt dat 
stofdeeltjes en vuil zich vasthechten aan de 
media. Dankzij de mand komt de folie niet 
in contact met onzuivere vloeren zodat folie, 
handen en werkoppervlakte proper blijven. 
De mand komt dan ook zeer goed van pas 
bij het snijden van meerdere jobs.

ingebouwde intellegentie

Een Summacutter bevat heel wat 
ingebouwde intelligentie die de snijdata 
optimaliseert. Zo is er bijvoorbeeld de 
vooruitstrevende ‘vector look ahead’ 
technologie die complexe afbeeldingen met 
een verhoogde efficiëntie snijdt. De 
voordelen zijn groot: de snijtijd wordt 
aanzienlijk gereduceerd, de curven worden 
vloeiender en de motoren worden minder 
belast, wat de levensduur van de plotter 
verlengt. 

OverCut

‘OverCut’ verlengt de vector in het begin en 
op het einde van een curve. Hierdoor wordt 
de afbeelding volledig uitgesneden. Zonder 
OverCut kan een variatie van toleranties er 
immers de oorzaak van zijn dat een snijlijn 
niet volledig gesloten wordt, wat het plukken 
natuurlijk sterk bemoeilijkt.

OptiCut

De OptiCut functie, speciaal ontwikkeld voor 
sleepmestoestellen, stimuleert een 
tangentiële snijtechnologie. Deze functie 
compenseert immers messlijtage en zorgt 
via een complexere snijbeweging voor 
de juiste oriëntatie van het mesje. Deze 
revolutionaire technologie verlengt alsdus de 
levensduur van de mesjes.

doorsnijden met flexcut

Bij het instellen van de Flexcut functie wordt 
er een onderbroken snijlijn gecreëerd: door 
een wisselende mesdruk ontstaat een soort 
afscheurlijn zodat het volledige materiaal-
oppervlak nog een zekere sterkte behoudt 
terwijl de afbeelding toch eenvoudig los te 
maken is.

materiaaltransport

Bij grote en repetitieve jobs is een 
gegarandeerd materiaaltransport (tracking) 
onontbeerlijk. Dit laat immers toe het 
materiaal meerdere malen heen en weer 
te voeren over de volledige gegarandeerde 
tracking lengte zonder enige verschuiving 
van de media. Hierdoor wordt binnen de 
vooropgestelde specificaties een prefecte 
snijkwaliteit bereikt. Natuurlijk zijn buiten 
deze specificaties langere snij-jobs ook nog 
altijd mogelijk. Net door dit gegarandeerd 
materiaaltransport is het mogelijk om 
meerdere jobs na elkaar uit te voeren zonder 
de media te moeten herladen (zelfs bij het 
overschrijden van de maximale tracking 
lengte).
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Specificaties: SummaCut

Specificaties SummaCut d60

maximale mediabreedte

7 tot 67 cm

Snijbereik (‘oversized mode’)

60 cm x 50 m (63 cm)

afmetingen

100 x 35 x 30 cm
 
herhaalbaarheid (gegarandeerd)

0,1 mm op plots
Tot 8 m lang op rollen met max. 760 mm 
breedte
Tot 4 m lang op rollen breder dan 760 mm

nauwkeurigheid

0,2 % van de beweging of 0,25 mm. 
Hoogste waarde telt
 
Snelheid

tot 113 cm/sec diagonaal

Versnelling

tot 3G diagonaal

mesdruk

0-400 gram, instelbaar per 5 gram

interface

USB, RS232 (serieel)

Specificaties SummaCut d120

maximale mediabreedte

12 tot 127 cm

Snijbereik (‘oversized mode’)

120 cm x 50 m (123 cm)

afmetingen

160 x 68 x 112 cm
 
herhaalbaarheid (gegarandeerd)

0,1 mm op plots
Tot 8 m lang op rollen met max. 760 mm 
breedte
Tot 4 m lang op rollen breder dan 760 mm

nauwkeurigheid

0,2 % van de beweging of 0,25 mm. 
Hoogste waarde telt
 
Snelheid

tot 113 cm/sec diagonaal

Versnelling

tot 3G diagonaal

mesdruk

0-400 gram, instelbaar per 5 gram

interface

USB, RS232 (serieel)

Specificaties SummaCut d140

maximale mediabreedte

18 tot 142 cm

Snijbereik (‘oversized mode’)

135 cm x 50 m (138 cm)

afmetingen

175 x 68 x 115 cm
 
herhaalbaarheid (gegarandeerd)

0,1 mm op plots
Tot 8 m lang op rollen met max. 760 mm 
breedte
Tot 4 m lang op rollen breder dan 760 mm

nauwkeurigheid

0,2 % van de beweging of 0,25 mm. 
Hoogste waarde telt
 
Snelheid

tot 113 cm/sec diagonaal

Versnelling

tot 3G diagonaal

mesdruk

0-400 gram, instelbaar per 5 gram

interface

USB, RS232 (serieel)

Specificaties SummaCut d60

maximale mediabreedte

18 tot 164 cm

Snijbereik (‘oversized mode’)

157,5 cm x 50 m (160,5 cm)

afmetingen

198 x 68 x 115 cm
 
herhaalbaarheid (gegarandeerd)

0,1 mm op plots
Tot 8 m lang op rollen met max. 760 mm 
breedte
Tot 4 m lang op rollen breder dan 760 mm

nauwkeurigheid

0,2 % van de beweging of 0,25 mm. 
Hoogste waarde telt
 
Snelheid

tot 113 cm/sec diagonaal

Versnelling

tot 3G diagonaal

mesdruk

0-400 gram, instelbaar per 5 gram

interface

USB, RS232 (serieel)


