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Summa lanceert de geïnnoveerde opvolger van de S Class:
Summa S Class 2 (S2)

De S2 is een veelzijdige snijplotter. En de snijplotter is na ontelbare jaren, nog steeds de hoeksteen
van de beletteringsindustrie. Betrouwbaarheid, performantie en kwaliteit zijn dan ook kernpunten
van een Summa snijplotter. Maar in een evoluerende signmarkt doet men niet enkel vinyl graphics
en lettering met een snijplotter. Al meer dan 15 jaar kunnen Summa snijplotters accuraat
contoursnijden en opnieuw werd de machine verbeterd om perfect te kunnen meedraaien in een
print en cut workflow.
Dankzij een breed scala aan nieuwigheden is Summa trots een nog meer veelzijdig en concurrerend
product op de Signmaking markt te brengen. Bovenop het geslaagde concept van de vroegere S
Class serie, gekend om zijn betrouwbaarheid en snelheid, zal de nieuwe S2 z’n prestatie aanzienlijk
verhogen dankzij een nieuwe, snellere processor. De standaard Ethernet verbinding resulteert in een
snellere communicatie in vergelijking met de vroegere seriële verbinding. Bovendien maakt het
langere afstanden tussen de computer en de cutter mogelijk.
Daarnaast zullen andere nieuwe eigenschappen van de S2 ervoor zorgen dat de snijplotter nagenoeg
‘flirt met perfectie’. Zo zorgt een reorganisatie van de menustructuur voor vlotte navigatie en setup.
Verbeterde mediaflenzen met meer greep kunnen wijdere en zwaardere vinylrollen perfect onder
controle houden. En ook infield upgrade mogelijkheden om extra pinch rollers te installeren maken
deel uit van de lange rij nieuwigheden die bijdragen tot het ontwerp van een snijplotter die vol
ongeduld uit de startblokken wil schieten om de Signmaking markt te veroveren.
Erwin Vandousselaere, General Manager van Summa stelt: “ De nieuwe S2 maakt gebruik van de
laatste technologieën en is klaar om aan de nieuwe eisen van de markt te voldoen”.
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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