Najwy¿sza wiatowa jakoæ
Plotery te stanowi¹ idealny przyk³ad po³¹czenia
najwy¿szej

wydajnoci,

przy

jednoczesnym

zapewnieniu doskona³ej jakoci ciêcia, intuicyjnoci
i

³atwoci

Lata

obs³ugi.
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Menu w ploterze i oprogramowanie do plotera
w jêzyku polskim
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Summa S CLASS wybiæ siê ponad mo¿liwoci

Opatentowany

techniczne innych ploterów tn¹cych na wiecie i

w po³¹czeniu ze stabilnym systemem podawania
daje

wyznaczaæ trendy w tej dziedzinie.

zastosowanym

prowadzenia

precyzyjnego

pewnoæ

ciêcia

mediów

dla

ka¿dych

mediów. Pozwala tak¿e na bardzo dok³adne pomiary
materia³ów do wycinania w celu lepszej optymalizacji

Gwarantowane, doskona³e parametry
Dziêki

system

unikalnym

u³o¿enia elementów na folii.

technologiom

uzyskano rewelacyjne parametry pracy plotera przy
jednoczesnym

zapewnieniu

OPOS to optyczny system pozycjonowania rysunku

idealnej

maj¹cy

powtarzalnoci. Plotery te zapewniaj¹ niedostêpn¹

zastosowanie

przy

wycinaniu

po

obrysie

wczeniej nadrukowanych znaków na folii. Dzia³anie

dla innych ploterów gwarantowan¹ powtarzalnoæ

jego polega na automatycznej detekcji specjalnych

ciêcia do 0.1 mm na d³ugoci 12 metrów.

markerów umieszczanych w fazie nadruku na folii.

Inteligentna technologia
Dziêki

zastosowaniu

Summa
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Class

systemu

s¹

OPOS

idealnym

X

plotery

narzêdziem

do

produkcji wszelkiego rodzaju nalepek, stickerów. W
przypadku

niedok³adnego

za³adowania

zadrukowanych mediów OPOS X automatycznie
przestawi

uk³ad

iCut
t
p
O

celu przyspieszenia czy u³atwienia pracy, takich jak
przewidywanie wektorowe i wyg³adzanie krzywych,
nadcinanie,

ciêcie

powtórnego

oraz

przerywane
OptiCut

czy

funkcja

niweluj¹cy

ciêcia

b³êdy

ciêcia

zu¿ytym no¿em.

tak

aby

folii.

Lata

Panel dotykowy steruj¹cy ploterem posiada logiczny

dowiadczeñ sprawi³y, ¿e OPOS jest najszybszym,

rozk³ad przycisków dziêki czemu obs³uga jest bardzo

dostosowaæ

wspó³rzêdnych

Plotery s¹ wyposa¿one w szereg funkcji maj¹cych na

wycinanie

naj³atwiejszym

w

do

u³o¿enia

obs³udze

i

najdok³adniejszym

systemem pozycjonowania na rynku.

intuicyjna

i

³atwa

nawet

dla

pocz¹tkuj¹cych.

Wszystkie parametry pracy plotera s¹ sterowane
elektronicznie,

zarówno

bezporednio

z

ekranu

dotykowego jak i z komputera.

Nieograniczone mo¿liwoci
Zastosowanie g³owicy aktywnej w której nó¿ jest
zawsze ustawiony w kierunku ciêcia w po³¹czeniu z
mo¿liwoci¹

ustawienia

nacisku

do

600

g

Ró¿norodnoæ akcesoriów dostêpnych dla ploterów
Summa

S

CLASS

zastosowanie

w

sprawia,

ró¿nych

¿e

znajduj¹

rodzajach

one

dzia³alnoci.

powoduje, ¿e plotery te s¹ bardzo czêsto jedynym

Stosuj¹c

wyjciem w przypadku stosowania bardzo grubych

rodzaju folie na podk³adzie lub w po³¹czeniu z funkcj¹

czy twardych folii lub do ciêcia niestandardowych
materia³ów

takich

jak

np.

flokowane czy odblaskowe.

folie

magnetyczne,

ró¿ne

no¿e

mo¿emy

ci¹æ

wszelkiego

Flex Cut przecinaæ karton. Do tworzenia szablonów z
ró¿nych materia³ów rozwi¹zaniem jest zastosowanie
dziurkacza.

Wymieniaj¹c

nó¿

na

pisak

kulkowy

mo¿emy rysowaæ dok³adne rysunki techniczne.

Jakoœæ bez kompromisów

Summa S CLASS
przy

to seria profesjonalnych ploterów tn¹cych o bardzo du¿ej wydajnoci,

jednoczesnym

zapewnieniu

doskona³ej

jakoci

ciêcia,

intuicyjnoci

obs³ugi

i

szybkoci dziêki zastosowaniu technologii Hi-Speed USB.

Rodzina Summa S CLASS to dwie grupy:

Plotery serii T
Plotery serii D

- wyposa¿one w g³owicê aktywn¹ i nó¿ sterowany

- wyposa¿one w g³owicê pasywn¹ i nó¿ wleczony.

Technologia g³owicy aktywnej

oparta

jest

na

zastosowaniu

dodatkowego

silnika

automatycznie obracaj¹cego nó¿ przy zmianie kierunku ciêcia. Sprawia to, ¿e mo¿liwoci tego
typu ploterów s¹ wrêcz rewelacyjne. Po³¹czenie niesamowitej dok³adnoci z konstrukcj¹ typow¹
dla maszyn produkcyjnych sprawiaj¹, ¿e plotery te s¹ praktycznie nie do zdarcia.

Plotery serii D

stanowi¹ po³¹czenie konstrukcji plotera serii T z g³owic¹ pasywn¹, tak¹ jak w ploterach SummaCut. Urz¹dzenia

te s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla klientów poszukuj¹cych kompromisu pomiêdzy cen¹ a mo¿liwociami.

Specyfikacja techniczna
Technologia

Prêdkoæ
Przyspieszenie
Nacisk no¿a

Nacisk dziurkacza
Szerokoæ obszaru ciêcia

Adresowana rozdzielczoæ
Mechaniczna rozdzielczoæ
Dok³adnoæ

Szerokoci mediów

D³ugoæ mediów
Max. gruboæ mediów

Bufor danych
Komunikacja
Jêzyki sterowania
Zasilanie
Warunki pracy
Sterowanie ploterem
Wymiary WxSxD

Waga

Seria D: ploter z g³owic¹ pasywn¹ (nó¿ wleczony)
Seria T: ploter z g³owic¹ aktywn¹ (nó¿ sterowany)
do 1414 mm/s
do 5,5 g
Seria D: do 400 g (regulowany elektronicznie co 5 g)
Seria T: do 600 g (regulowany elektronicznie co 5 g)
Seria D/T: do 250 g (regulowany elektronicznie co 5 g)
S75 D/T: 742 mm : S120 D/T: 1200 mm
S140 D/T: 1350 mm : S160 D/T: 1580 mm
0,1 mm, 0,025 mm
0,0127 mm
0,1 mm na 12 m (szer. folii do 760 mm)
0,1 mm na 4 m (szer. folii powy¿ej 760 mm)
S75 D/T: 60 - 840 mm
S120 D/T: 115 - 1300 mm
S140 D/T: 170 - 1450 mm
S160 D/T: 170 - 1680 mm
Maksymalnie - 50 m
Seria D: 0,8 mm
Seria T: 1,2 mm
16 MB
Szeregowy RS-232 C i USB 1,1
DMPL, HPGL, HP-GL/2
100-240 V , 48-62 Hz
temp. od 15 do 35°C, wilg. od 35% do 80%
Panel dotykowy o rozdzielczoci 320 x 240
S75 D/T: 1110 (z podstaw¹) x 1410 x 680 mm
S120 D/T: 1100 (z podstaw¹) x 1870 x 680 mm
S140 D/T: 1100 (z podstaw¹) x 2020 x 680 mm
S160 D/T: 1100 (z podstaw¹) x 2250 x 680 mm
S75 D/T: 69 kg : S120 D/T: 86 kg
S140 D/T: 98 kg : S160 D/T: 114 kg

W pude³ku
ploter Summa S CLASS
podstawa z koszem
system pozycjonowania OPOS X
2 ko³nierze dociskowe rolki
WinPlot + plugin do CorelDRAW w
wersji 10 lub wy¿szej, oraz WinCut dla
Win, Summa Cutter Control dla Win i
Mac, MacSign dla Mac
instrukcja u¿ytkownika na CD
kabel zasilaj¹cy
kable COM i USB dla PC i Mac

oraz dla serii D
2 standardowe no¿e pasywne
1 uchwyt do no¿a standardowego
pisak fibrowy
dziurkacz
dwa ostrza do odcinania

oraz dla serii T
2 standardowe no¿e aktywne
1 uchwyt do no¿a standardowego
aktywnego
1 wózek do no¿a standardowego
aktywnego
1 wózek do no¿a aktywnego do
grubych folii
1 no¿ aktywny do grubych folii
1 pisak kulkowy z uchwytem do pisaka
dziurkacz
dwa ostrza do odcinania
Dostêpne akcesoria:
standardowy nó¿
nó¿ do grubych folii
nó¿ dwustronny do twardych folii
uchwyt do rêcznego odcinania folii
dziurkacz
ostrza i tama do dziurkowania (10m)
pisak kulkowy (4 kolory)
pisak fibrowy czarny
uchwyt na 3 rolki montowany do
podstawy

Plotery Summa S CLASS objête s¹ standardowo gwarancj¹ typu on-site
(w miejscu u¿ytkowania) przez okres 24 miesiêcy.

www.summa.be

www.agraf.com.pl

system zwijania folii (model 140 i 160)

