
Uovertruffet produktionsmaskine
SummaCut D60R skæreplottere er blevet 
endnu bedre, nu med en skærehastighed på 
op til 1120 mm i sekundet, med en accele-
ration på 3 G og et nyt controller-board, er 
skæretiden blevet reduceret væsentligt.

 

Folie rulleholder 
Med SummaCut D60 rulleholdersystem er 
det muligt at skære 50 meter uden at folien 
skal re-loades og en garanteret gentagelse 
af skærejobbet på op til 12 meter, med en 
præcision på +/- 0,1 mm.  

 

Bruger venlig menu program
På SummaCut D60 skæreplottere er der som 
standard monteret en buffer på 512 kB, som 
gør det muligt for computeren at sende et 
skærejob hurtigere og dermed frigøre  
computeren til andet arbejde.
 

Funktioner der gør det let at arbejde med 
skæreplotteren.
Gentage-funktionen; automatisk aflæsning af 
skæreareal, variabel foliebredde; konfigurati-
on på 4 forskellige brugeropsætninger, der gør 
det muligt hurtigt at ændre på knivtrykket. 

Variabel folie bredde 
SummaCUT D60R
Foliebredde fra 70 - 775 mm 
 

SummaCUT D120R
Foliebredde fra 120 - 1375 mm

OPDATERET! OPOSTM 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 pasmær-
ker end tidligere.

 SummaCut D60R m. OPOS 
Media bredde: 7 cm - 77,5 cm 
Max arbejdsareal: 60 cm x 50 m 
 
Tilbehør: Stand kr. 1.495,- 
Stand + opsamlingskurv kr. 2.245,-

Din certificeret Summa forhandler.

Til den professionelle skiltevirksomhed,  
som ønsker professionelt skæreudstyr til en overkommelig pris.

 SummaCut-R D120 m. OPOS 
Media bredde: 12 cm - 137,5 cm 
Max arbejdsareal: 120 cm x 50 m 
Incl. stand og opsamlingskurv 

 
SummaCut-R D140 m. OPOS 
Media bredde: 18 cm - 152 cm 
Max arbejdsareal: 135 cm x 50 m 
Incl. stand og opsamlingskurv 

 
SummaCut-R D160 Pharos m. OPOS 
Media bredde: 18 cm - 164 cm 
Max arbejdsareal: 157,5 cm x 50 m 
Incl. stand og opsamlingskurv 
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