SUMMA BVBA
ROCHESTERLAAN 6
8470 GISTEL – BELGIUM

PERSBERICHT voor onmiddellijke publicatie
29 april 2013

Summa lanceert een nieuwe tool voor de F Series: de
Pneumatisch Oscillerende Tool (POT)
De Pneumatisch Oscillerende Tool (POT), aangedreven op perslucht, beweegt het mes op en neer op
een afstand van 8mm met een frequentie van maximum 150Hz. De POT is geschikt voor het snijden
van materiaal tot 25mm dikte. De robuuste constructie van de module zorgt ervoor dat uiterst dikke
en harde materialen kunnen worden gesneden, zoals omgekeerde golf-karton, gegolfd karton en
schuimkarton. Ook bepaalde zachte schuimmaterialen en rubbers kunnen met de tool worden
gesneden.
De nieuwe POT wordt op de beurs van Sign&Digital UK gelanceerd en Summa plant de eerste
eenheden tegen juni 2013 te verzenden.

Met deze nieuwe tool wordt Summa’s vlakbed plotter, de F1612, alweer een flink stuk
multifunctioneler. Na de lancering van de Router module vorig jaar, die zich vooral richtte op harder
plaatmateriaal, zijn nu ook lichtere plaatsoorten geen probleem meer. Vooral de POP/POS reclameindustrie maakt steeds meer gebruik van beprinte constructies in licht plaatmateriaal. Ook in designen meubeltoepassingen wordt omgekeerde golf-karton steeds meer geïntegreerd. Samen met de
reeds bestaande V-cut tools is de POT hier uiterst geschikt voor.

Nieuwe versie van MacSign nu beschikbaar
Summa stelt de nieuwe versie van MacSign voor: MacSign V10.2. Deze nieuwe versie ondersteunt
de S Class 2 serie en Ethernet verbinding. Alle nieuwe versies van MacSign V10.2 (Cut, Lite en Full)
zijn compatibel met MacOSX 10.5 via 10.8 (Bijvoorbeeld: Leopard, Snow Leopard, Lion en Mountain
Lion).
Huidige gebruikers van MacSign Cut kunnen gratis upgraden tot MacSign V10.2 Cut. De nieuwe
versie is beschikbaar in het download gebied (gebruiker’s login) op www.softeamweb.com.
Gebruikers kunnen dezelfde activatiecode dan voorheen gebruiken. U kan de nieuwe versie van de
MacSign handleiding downloaden van de Summa website: www.summa.eu
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Summa nodigt u uit op Fespa London!
Binnen 2 maand is het zover! Hét evenement voor Signmakers dat niet gemist mag worden, Fespa
London, vindt plaats van 25 tot en met 29 juni. Summa nodigt u uit op hun stand A67S waar
enthousiaste medewerkers u met veel plezier zullen verwelkomen!
Tijdens deze beurs biedt Summa u de mogelijkheid hun nieuwste veelzijdige snijplotter, de S Class 2
(S2) te ontdekken.
Daarnaast demonstreert Summa eveneens de F1612 vlakbedplotter en hun
vermaarde vinyl en contoursnijplotters.
Aarzel dus niet en registreer nu op de Fespa website: www.fespa.com en geniet van gratis toegang
gedurende de volledige 5 dagen van de beurs. Tot dan!

Nieuw rilmesje voor de F1612 vlakbedplotter
Op vraag van vele verdelers van Summa heeft Summa een nieuw, scherp mesje ontwikkeld voor de
F1612. Dit mesje (500-9329) is uiterst geschikt voor het rillen van dun en taai materiaal zoals
polypropyleen en papier.
Het Summa team is voortdurend bezig het gamma aan materiaal uit te breiden en zal u uiteraard op
de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen.

Over Summa bvba
Met 25 jaar ervaring in het bouwen van snijplotters levert Summa uiterst betrouwbare en precieze
producten voor de beletterings- en zeefdrukindustrie, duurzame buitenreclame en luchtvaart. Een
van de belangrijkste eigenschappen van Summa’s producten is hun grote duurzaamheid. Summa’s
productengamma omvat de SummaCut en S Class vinylsnijmachines, de DC4 en DC4sx thermische
transfer print- en snijsystemen en de nieuwe F Reeks vlakbedplotter. Summa’s snijmachines zijn te
verkrijgen in combinatie met een brede reeks accessoires, consumables en software-opties voor
zowel Mac als Pc.
Summa’s productiehal en Europees hoofdkwartier is gevestigd in Gistel, België en is te bereiken op
tel. +32 59 27 00 11, of via de website www.summa.eu.
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