
Til den professionelle skiltevirksomhed,  
  som ønsker professionelt skæreudstyr

Skæreplottere



Summa Graphics skæreplottere 
 

Til den professionelle skiltevirksomhed, som ønsker professionelt skæreudstyr  
Nye Summa Skæreplottere forbedret med bl.a. TurboCut og FingerTouch display 

Skærer op til 40 % hurtigere med Summa S Class®  
og SummaCut® skæreplottere.

 

Alle nye Summa skæreplottere vil fremover blive leveret med TurboCut™ 
system, hvor Summa har udviklet den interne programmering til at reducere 
skæretiden på komplekse skærejobs. Det nye TurboCut™ system udmærker 
sig ved at bibeholde den høje hastighed og skærekvalitet ved alle skærevin-
kler, så man opnår en reducering på op til 40 % af skæretiden. Udnyttelsen af 
TurboCut™ er optimal ved detaljerede skærejobs og tekstblokke.

Andre funktioner 
OPOS™ X Optisk positioneringssystem til kontour-skæring

Stand med justerbar front/bag medie opsamlingskurv
Automatisk afskæringssystem

justerbar nulpunkt
Variable kniv offset (0-1 mm / 0-0.04”)

8 bruger- opsætnings muligheder
Autoload funktion

Tryk justerbar pinch roller
Dobbelt skæreliste (skær og pounce)

Flex-cut funktion (for fuld gennemskæring af medie) 
OptiCut™ og TurboCut™ 

 

Tryk variable Pinch Rollers 
Tryk justerbare pinch roller giver et 
korrekt fremtræk på forskellige medier 
- folie, polyester og papir. Så under-
ordnet om mediet er tykt eller tyndt vil 
fremtrækket være optimalt.

NYT! Finger-Touch™ kontrol center 
Med det nye klare back-lit Finger-Touch 
display, har du fået sat de avancerede 
funktioner helt ud i fingerspidserne.

 

Dobbelt skæreliste - D- serien 
Med separat skære og pounce liste kan 
det nu lade sig gøre at vælge mellem 
skære og pounce funktionen uden at 
skulle skifte selve listen. Ændring fra skær 
til pounce er nu lige så let som at skifte 
knivholderen ud med en pen.

OPOS™ X  
Print - Skær positionering 
Verdens bedste og mest sælgende 
optisk positionerings- system 
er nu blevet endnu bedre. Med 
opdateringen af OPOS X er den 
optiske scanner blevet mere 
avanceret. Den kan nu aflæse flere 
forskellige pasmærker end tidligere.

Folie rulleholder  
Den nye rulleholder er udviklet og 
placeret, så den holder folierullen 
mere sikkert. Nu kan du køre med 
højeste hastighed uden bekymring 
for at folieruller bliver trukket ud af 
rullestyret. 

Automatisk afskæring 
Det redesignede skærehoved på S Class- 
Serien. Inkluderer nu en automatisk 
afskæringsfunktion, hvor du kan vælge at 
afskære dit medie efter hvert job.

 
PRINT / SKÆR opgaver 

For printere som Epson, Seiko, Roland, Mutoh, Mimaki og Agfa samt 
andre printere uden indbygget skærefunktion vil Summa S Class være det 
suværene valg, der med sit optiske positioneringssystem er skræddersyet, 
til netop sådanne opgaver. Endvidere er der allerede drivere i både  
Colorgate, PhotoPRINT, FlexiSIGN, PosterShop og Caldera til Summa S 
Class skæreplotterne. De fleste af de kendte skæreplotter programmer 
har allerede driver i deres software - FlexiSIGN, SignLab, EasySign. Der 
medfølger et software program med Summa skæreplotterene, WinPlot  
der har Plugin’s til Adobe Illustrator og CorelDRAW. 

Ægte Tangential - T- serien 
Med det motor kontrollerede skære-
hoved, får du super skærekvalitet, 
hurtigere og nemmere oppilning. 
Tangential skærehovedet giver dig 
også mulighed for at skære i tykkere 
materiale

Legendarisk Summa fremtræk
Med Summa’s eksklusive MicroSprocket™ 
fremtræksaksel præges et spor i mediet 
under fremføringen, hvilket sikrer  
et meget præcist fremtræk.

 
 
 
 
 
 
 

LMT Gruppen Graficon ApS har forhandlet Summa skæreplottere i over 15 år. 
De teknikere vi har, er certificeret Summa teknikere, uddannet via kurser hos Summa.



Summa S75D 

Media bredde: 6 cm - 84 cm 

Max arbejdsareal: 74,2 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Summa S120D 

Media bredde: 11,5 cm - 130 cm 

Max arbejdsareal: 120 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 52.425,-
 

Summa S140D 

Media bredde: 17 cm - 145 cm 

Max arbejdsareal: 135 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 59.925,-
 

Summa S160D 

Media bredde: 17 cm - 168 cm 

Max arbejdsareal: 158 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 67.425,-
 

Summa S75T 

Media bredde: 6 cm - 84 cm 

Max arbejdsareal: 74,2 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

 

Summa S120T 

Media bredde: 11,5 cm - 130 cm 

Max arbejdsareal: 120 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 67.425,-
 

Summa S140T 

Media bredde: 17 cm - 145 cm 

Max arbejdsareal: 135 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 74.925,-
 

Summa S160T 

Media bredde: 17 cm - 168 cm 

Max arbejdsareal: 158 cm x 50 m 

Hastighed: Optil 1000 mm/sek 

Knivtryk: 0-400 gr. med 5 gr. interval 

Tilslutning: USB 1.1 og Seriel RS-232 

Incl. stand og opsamlingskurv 

Kr. 82.425,-
 

Tilbehør der er inkluderet 

2 standard knive og Standard knivholder

Fiber tip pen

Medie rulleholder og 1 flangesæt

Strøm kabel

Seriel kabel (PC)

USB kabel (PC/Mac)

Quick start guide - Engelsk

Bruger manual - Engelsk 

Driver CD-ROM med Summa Cutter Control™ software 

WinPlot™ (PC) og MacSign Cut (Mac) skæreprogram Din certificeret Summa forhandler.

LMT Gruppen Graficon ApS 


