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Summa lanceertt freesmo
odule voorr F1612
a een nieuwee module vo
oor
Volgende week lancceert Summa
ule
de F16112 vlakbedpllotter: de frreesmodule. Deze modu
kan de ccourantste harde
h
bordm
materialen vaan de grafiscche
en sign industrie frezen, zoa
als hard scchuim‐PVC en
e
foamboaard met acryyl en aluminium. De moddule heeft een
motor vvan 1 kW.. Bij de frrees wordt er ook een
e
stofafzuiigingskit meeegeleverd om
m de spaandders en het sttof
weg tee zuigen. De freesm
module kann gemakkelijk
gemonteeerd en gedeemonteerd worden,
w
zodaat het wissellen
tussen vverschillendee modules gemakkelijkk en snel kan
k
gebeuren.
n de F1612 zal worden vvoorgesteld op
o de stand van Summa en ArtSyste
ems (L30)
De freessmodule van
op SignU
UK in Birmin
ngham, NEC
C, van 27 toot 29 maart.. Daarnaast zullen ook Summa’s S Class en
SummaC
Cut rolplotteers, alsook he
et DC4sx millieuvriendelijjke thermiscche transfer print‐ en snyysysteem
op de staand worden getoond.
mma bvba
Over Sum
Met 25 jjaar ervaringg in het bouwen van sniijplotters levvert Summa uiterst betroouwbare en precieze
producteen voor de beletterings‐‐ en zeefdruukindustrie, duurzame buitenreclam
b
me en luchtvaart. Een
van de b
belangrijkstee eigenschap
ppen van Su mma’s prod
ducten is hun
n grote duu rzaamheid. Summa’s
producteengamma om
mvat de Sum
mmaCut en S Class vinyylsnijmachine
es, de DC4 een DC4sx thermische
transfer print‐ en sn
nijsystemen en de nieuw
we F Reeks vlakbedplotte
v
er. Summa’ss snijmachines zijn te
verkrijgeen in combinatie met een
e brede reeeks accesso
oires, consumables en ssoftware‐opties voor
zowel M
Mac als Pc.
Summa’s productieh
hal en Europ
pees hoofdkw
wartier is ge
evestigd in Gistel, België en is te berreiken op
tel. +32 559 27 00 11, of via de we
ebsite www. summa.eu.
Persconttact
Voor meeer informatiie, neem con
ntact op mett Mieke Verh
hulst: +32 59 27 00 48, m ieke@summ
ma.eu

W
WWW.SUMMA.E
EU
Tel. +32 59 27
7 00 11 – Fax. +32
+ 59 27 00 63

