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De Summa S Class 2 snijplotter is de ideale 
oplossing voor het contoursnijden van al uw 
beletterings- en fleetgraphicstoepassingen. 

Eenvoudige 
snijplotter voor 
precisie snijwerk

Summa S Class 2

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.

De Summa S Class 2 snijplotters zijn 
uitgerust met krachtige motoren en voorzien 
van het MicroSprocket™ (microperforatie) 
aandrijfsysteem, waardoor u met 
verbluffende snelheid, betrouwbaarheid en 
precisie kunt snijden. De Summa S Class 2 is 
leverbaar met een sleepmes (D-Serie) of met 
een tangentiaal mes (T-Serie).

SelectTouch Control Center

Een simpele vingerdruk op het kleurrijke 
en gebruiksvriendelijke 3,5” touchscreen 
bedieningspaneel maakt iedere functie 
onmiddellijk beschikbaar.

Variabele wieldruk

De instelbare druk op de aandrijfrollen, 
levert een superieur materiaal transport op 
een breed scala aan folies, karton, papier, 
polyester, etc. Of u nu dikke of dunne 
materialen laadt, de Summa S Class 2
snijplotter snijdt constant met dezelfde 
precisie.

Dubbele snijstrip

Een afzonderlijke strip om te snijden
en te ponsen zorgt ervoor dat u kunt 
ponsen zonder de snijstrip te vervangen. 
Overschakelen van snijden op ponsen is
net zo eenvoudig als het veranderen van mes 
naar pen. Dit maakt de Summa S Class uiterst 
gebruiksvriendelijk en universeel inzetbaar.

OPOS X contoursnijden

‘s Werelds best verkochte uitlijnsysteem
is nu nog beter. OPOS™ X beschikt over
een vooruitstrevende sensor die
passermarkeringen kan registreren op een 
nog bredere keuze aan materialen, zelfs door 
laminaten.
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Specificaties: Summa S Class 2

Snelheid

• 50 - 1.000 mm/sec, axiaal
• tot 1.414 mm/sec, diagonaal

Versnelling

maximale mediadikte: 0,8 mm (aangepaste snijsnelheid)
 
Mesdruk

• D-reeks: 0 - 400 gr, instelbaar per 5 gr
• T-reeks: 0 - 600 gr, instelbaar 5 gr

Machanische resolutie

0,00635 mm

Haalbaarheid

• +/- 0,1 mm
• tot 12 m lang bij vinyl < 760 mm breed
• tot 4 m lang bij vinyl > 760 mm breed

Toebehoren

• 36° mes en houder voor standaard en reflecterende vinyl
• 60° mes en houder voor zandstraalfolie en andere dikke  
 materialen
• Tekenpen
• Ponsgerei

Mediabreedte

• S120: 11,5 cm - 130 cm
• S140: 17 cm - 145 cm
• S160: 17 cm - 168 cm

Medialengte

maximaal 50 m

Max. mediadikte

• D-reeks: 0,05 mm - 0,25 mm (0,8 mm met optioneel  
 zandstraalmesje)
• T-reeks: 0.05 mm - 1,2 mm

Snijbereik

• S120: 120 cm x 50 m (128 cm bij snijden op volle breedte)
• S140: 135 cm x 50 m (143 cm bij snijden op volle breedte)
• S160: 158 cm x 50 m (166 cm bij snijden op volle breedte)

Databufffer

16 mb
 
Connectivity

uSb, ethernet 
 

Interface

uSb 1.1 en rS-232 C-poort (tot 57.600 baud)

Communicatieprotocol

DmPl, hPgl, hP-gl/2

Voeding

100 - 240 Volt, 50/60 hZ, 85 W maximaal 

Werkomgeving

15 - 35 °C

Afmetingen - gewicht

• S120: 111 x 187 x 68 cm  - 61,5 kg
• S140: 111 x 202 x 68 cm - 65,5 kg
• S160: 111 x 225 x 68 cm - 71,0 kg 

Automatisch afsnijmes

De volledig vernieuwde S Class 2 snijkoppen 
hebben een ingebouwd afsnijsysteem dat
de mogelijkheid biedt het materiaal
automatisch af te snijden op het einde van 
de afbeelding.

Automatisch oprolsysteem

Nadat een opdracht beëindigd is, zal het 
systeem het gesneden materiaal netjes 
oprollen en het toestel voorbereiden op 
de volgende onbeheerde opdracht. De 
geïntegreerde ‘panelling’ functie, splitst lange 
plots in kortere, opeenvolgende segmenten. 
De Summa S Class 2 kan daardoor volledige
rollen snijden, de gesneden folie netjes
oprollen en dit zonder enige tussenkomst  
van de operator.

Kenmerken

• leverbaar met een sleepmes (D-Serie) of  
 een tangentiaal mes (T-Serie).
• Verkrijgbaar in de breedtes 120, 140 of  
 160 cm.
• kleurrijk en gebruiksvriendelijke 3,5”   
 touchscreen.
• OPOS™ X uitlijnsysteem voor  contoursnijden  
 (uitstekende positionering en   
 nauwkeurigheid).
• Variabele druk op de aandrijfrollen
 (optimale doorvoer materialen zoals
 folies, karton, papier, etc.).
• Dubbele strip om te snijden en te ponsen
 (geen vervanging snijstrip bij overschakelen  
 van snijden naar ponsen en andersom).
• automatisch afsnijsysteem.
• ethernet poort 10/100 of uSb aansluiting.
• barcodeherkenning.

Opties

• Stapelrek
• Oprolsysteem

 


