SUMMA
KESİCİLERİ
S One
Dünya Markası Folyo ve
Kontür Kesicileri

www.summaistanbul.com.tr

Summa Hakkında
Summa, ﬁrmaların ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre
kesim makineleri üreterek çözüm ortağı olan, kendi alanında lider bir markadır. Ürünleri
yüksek standartlarda üretmiş olup, yenilikçi, performanslı, efsanevi ve rakipsiz
bir marka olduğunu kanıtlamıştır.
Dünyada birçok sektör, başta reklam olmak üzere paketleme, baskı ve tekstil
sonlandırıcı çözümlerinde Summa’ nın yüksek standart ürünlerini tercih etmektedir.
Geçmişten günümüze gelen Summa’ nın kesim alanındaki tecrübesi bugün ve
gelecekte tercih edilen öncelikli marka olmaya devam
edeceğinin bir kanıtıdır.
www.summaistanbul.com.tr

GÜÇLÜ ve UZUN ÖMÜRLÜ
SUMMA KESİCİLERİ
Summa, kesiciler üzerinde 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesinin sonucu olarak her zaman dünyanın en iyi
kesicilerini üretir.
Summa yeni ürün S1 serisini sunar.
Summa’nın yıllara dayanan tecrübesi, sürekli güncellenen teknolojisi ve müşteri ihtiyaçlarını göz önünde tutarak,
günümüz ve gelecek koşullara göre hazırlanmış, yeni S1 serisini geliştirmiştir.
Tüm ürünlerinde olduğu gibi S1 serisi de sağlamlık, dayanıklılık, güvenilirlik ve olağanüstü uzmanlık
temelleri üzerine tasarlanmıştır. Basılı graﬁkler için kusursuz kontür kesme doğruluğu sağlamak için
ileri seviyede mühendislik ve en gelişmiş kesme teknolojisine sahiptir.
Folyo, Flok, Tabaka Etiket gibi sınırsız farklı türden malzemeleri, işlevselliği yüksek akıllı fonksiyonlar
ile donatılan ve şık bir tasarıma sahip olan S1 serileri ile rahatlıkla kesebilirsiniz.
Güvenirlik ve hassasiyet söz konusu olduğu zaman Summa kesiciler, her zaman tercihlerinizin ilk
sırasında yerini alacaktır. Sahip oldukları akıllı teknoloji ile işlerinizi kusursuzca bitirmenizi ve kullanıcı
dostu fonksiyonlar ile iş akış sürecinizi çok daha verimli yönetebileceksiniz.

S2 Serileri ve S One Serileri

SuMMA Folyo Kesicileri

Uygulamalar
Summa kesiciler, başta reklam sektörü olmak üzere birçok sektördeki uygulamalara çözümler sunmanız için
tasarlanmış ve üretilmiştir. S1 serisi ile etiket kesiminden, traﬁk işaretçilerinin kesimine kadar birçok farklı uygulamada
kusursuz işler yapabilirsiniz.
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Reklam Sektörü
Dünyada, reklam sektörü çok büyük ve çok yönlüdür. Summa kesicileri ile bas-kes sürecini, hassas kesimler ile
zamanında tamamlayıp iş akışınızı yöneterek müşterilerinize zamanında ve kusursuzca işler sunabilirsiniz

•
•
•
•

•
•
•
•

Tek kullanımlık Etiketler
Etiketler
Cam Etiketleri
Araç yazıları ve graﬁkleri

Summa

Cam yazıları
Flock/Flex şablonları
Karmaşık küçük yazılar/tasarımlar
Teknik tekstil ürünleri

Istanbu
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Hız ve Basınç fonksiyonlarını aynı anda kullanabilen dünyanın tek kesici
markası Summa’ dır,
Kontür kesim işleriniz için yüksek hassasiyet ve kusursuzca kesim yalnızca
Summa’ da.
S1 kesiciler, dokunmatik ekranı ile kullanıcı dostudur.
Ethernet, Usb ve WiFi bağlantıları ile işlerinizi çok hızlı gönderebilirsiniz.

SuMMA SOne Serisi İşinizin

Oyunu Beliryelen S1 Serisi
Ergonomik tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile S1 serisi, işinizde büyümenin bir sonraki adımıdır. Baskılı işlerde oluşabilecek
bozulmayı tolere edebilen yüksek hızlı işaretçi okuma OPOS sistemi ile işlerinizde hız ve verimliliği yakalayabilirsiniz. 600 gr’ lık
bıçak basıncı sayesinde lamine edilmiş işlerinizin bile kolaylıkla kesilmesini sağlar. Gelişmiş OPOS Xtra özelliği, en karmaşık küçük
etiket kesimlerinin kusursuz doğrulukla kesimini gerçekleştirir.

büyümesi için üretildi.

Summa’ nın patentli, efsanevi Titanyum kaplamalı malzeme çekme sistemi, yoğun kullanımlarda bile dayanıklı yapısı sayesinde
uzun yıllar performansını kaybetmeden malzeme çekmeye devam eder. Akıllı yazılımları ile kullanıcı hatalarını minimum seviyeye
indirir.

Fark Yaratan Özellikler
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S1 serisinin farklı ebat ve farklı konﬁgürasyonları mevcuttur. Bununla birlikte tüm
üniteler, her bir kesicinin sağlamlığına, güvenilirliğine ve kullanım kolaylığına katkıda
bulunan ortak temel özelliklere sahiptir.

Gelişmiş Kesim Teknolojisi
S1 serisi, size yüksek kesim teknolojisinden ödün vermeden bir deneyim yaşatmayı
garanti eder. Sürekli güncellenen teknolojisi ile en yüksek kesim doğruluğunu sağlar.
S1 serisinin gelişmiş kesim teknolojisi ve esnek yapısı, geleceğin makinesi
olduğunun kanıtıdır.
İşletmeniz için mükemmel bir kombinasyon.

Kullanım Kolaylığı
Sezgisel dokunmatik ekran , kolay hareket için tasarlanmış mavi hareketli
parçalar ve bilgisayar ile veri akışı için birçok bağlantı seçenekleri ile
S1 serisinin kullanım kolaylığının keyﬁni çıkarın.

Summa GoSign Yazılımı
GoSign yazılımının esnek yapısı sayesinde iş akışınızı yönetebilir , fonksiyonlarını özelleştirebilir , otomasyonlu iş akışı belirleyebilme, graﬁk
programlarına kolay adapte olabilen plugin’leri ve daha fazlası ile GoSign,
Summa kesicilerde ilk tercihiniz olacaktır.

Efsanevi Performans
Efsanevi malzeme çekme sistemi iş akış sürecinin hassasiyetle devamını sağlar.
OPOS teknolojisinin bir sonraki adımı olan OPOS Xtra ile graﬁklerin arasına fazladan
XY çizgileri ekleyerek malzeme ve baskı makinesinden dolayı baskılı işlerde
oluşabilecek bozulmayı tolere etmenize olanak sağlar. Bu özelliği, özellikle küçük
etiket kesimlerinde kullanabilirsiniz.

Summa S One Serilerinin Ebatları

SuMMA S1 d60

Summa S1 D60

Teknik Özellikleri

Üstünlükleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişmiş kesim teknolojisi
Ergonomik tasarım
Kullanıcı dostu fonksiyonlar
Efsanevi malzeme çekme sistemi
Bağlantı seçenekleri
Summa GoSign yazılımı
En gelişmiş hizalama yöntemi

İdeal Malzemeler:
•
•
•
•
•
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Videoyu izlemek için
QR kodunu taratınız.

|

S1 D60, Summa’nın en küçük rulo
kesicisidir. İş akış süreçlerini yerden
tasarruf ederek hızlandırmak ve kesim
uygulamalarını çoğaltmak isteyen
başlangıç tabela üreticileri için ideal
kesme çözümünün temsilcisidir. Bu
kullanışlı boyutlu rulo kesici küçük
olabilir, ancak harika performansı ve
kullanım kolaylığı ile size değer
katacaktır.

Folyo, Laminasyonlu Folyolar
İç ve dış mekan uygulamaları
Traﬁk işaretçileri
Güvenlik işaretçileri
Araç ve pencere yazıları

Model

S1 D60

Ebatları

97 x 40.6 x 30.4 cm

Malzeme Genişliği

7.9 - 70.5 cm

Maksimum Kesim Alanı
| Oversize modu

59 cm x 50 m | 65 cm x 50 m

Tolerans Modları

•
•

Malzeme Çekme
Performansı

762 mm dar malzemeler için
8 metreye kadar

Hassasiyet

0.2% veya 0.25 mm

Hız

50 - 800 mm/s

İvme

3G

Bıçak Basıncı

0 - 600 gram

Diğer Fonksiyon

Perforajlı kesim ( FlexCut )

Bağlantı

Ethernet, USB, WiFi*

Elektrik Gereksinimi

100-240 VAC, 50/60 Hz

Yazılım

WinPlot, Summa GoSign ve Summa Cutter Control Yazılımları

OPOS X - OPOS Xtra
Barkod

•
•

X-Eksende 2 x 64 e kadar
işaretçi ekleyebilme
Y-Eksende Kompanse

762 mm den geniş malzemeler
için
4 metreye kadar

* Ülke Ve Bölgelere Göre Değişkenlik Gösterir.

Akıllı Fonksiyonlar
Opsiyonel Aparatları

S1 serilerinde standart olarak gelen donanım ve fonksiyonlar, hassas ve
kusursuz kesim yapabilmenizi garanti eder.

S1 serilerinin en küçüğü olan S1 D60
modeli, masaüstü çalışabildiği gibi
opsiyonel olarak sunulan ayak standı
ve malzeme toplama sepeti ile de
donatılabilir. Malzeme toplama sepeti,
kesim yapılan malzemeyi kendi içinde
toplayarak yere değmemesini, toz, kir,
pas gibi olumsuz şartlardan
korunmasını sağlar.
•
•
•
•

Ayak standı
Sepet
Ayak standı ve sepet
Otomatik kağıt besleme ünitesi

S One SerIsi

|

Kullanıcı dostu arayüzü ve fonksiyonları ile keyiﬂi bir deneyim yaşayın:
- Drag bıçak teknolojisi,

- Barkod otomasyon ile iş akışınızı
ayarlayın,

- Dokunmatik ekran,
- Perforajlı kesim ( FlexCut ): Önce
obje, sonra obje ile birlikte koruma
kağıdı kesilir, bu sayede etiketlerinizi
kolayca ana malzemeden
ayırabilirsiniz.

- Opos Xtra hizalaması ile kusursuz
doğru kesim,
- Otomatik kağıt besleme ünitesi :
Besleme ünitesine toplu halde
konan baskılı kağıtların operatör
desteği olmadan, hazneden tek tek
alınıp kesilmesini sağlar,

- Bağlantı: Usb, Ethernet, WiFi
- WinPlot, Summa GoSign yazılımı

Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.summaistanbul.com.tr

Videoyu izlemek için
QR Kodunu Taratınız

Üstünlükleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişmiş kesim teknolojisi
Ergonomik tasarım
Kullanıcı dostu fonksiyonlar
Efsanevi malzeme çekme sistemi
Bağlantı seçenekleri
Summa GoSign yazılımı
En gelişmiş hizalama yöntemi

İdeal Malzemeler:
•
•
•
•
•
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S1 D120, birçok kesim işi için ideal orta
boy kesicidir. Tüm S1 modelleri,
kullanıcı beklentileri düşünülerek
y e n i d e n t a s a r l a n m ı ş t ı r. İ ş a k ı ş
süreçlerini otomatikleştirmek isteyen
tabela üreticileri için ideal kesim
çözümünü temsil eder. Güvenilirlik,
hassasiyet ve kusursuz kesimin ön
planda olduğu S1 serileri, daima ilk
tercihiniz olacaktır.

Teknik Özellikler
.
Model

S1 D120

Ebatları

161.5 x 70.4 x 111.2. cm

Malzeme Genişliği

13.3 - 135 cm

Maksimum Kesim Alanı
| Oversized modu*

123.5 cm x 50 m | 129.5 cm x 50 m

Tolerans Modları

•
•

OPOS X - OPOS Xtra
Barkod

762 mm den dar malzemeler için
8 metreye kadar

Malzeme Çekme
Performansı

762 mm den geniş malzemeler
için 4 metreye kadar

Hassasiyet

0.2% veya 0.25 mm

Hız

50 - 800 mm/s

İvme

3G

Bıçak Basıncı

0 - 600 gram

Diğer Fonksiyon

Perforajlı Kesim ( FlexCut )

Bağlantı

Ethernet, USB, WiFi*

Elektrik Gereksinimi

100-240 VAC, 50/60 Hz

Yazılım

WinPlot, Summa GoSign ve Summa Cutter Control Yazılımları

Akıllı Fonksiyonlar
S1 serilerinde standart olarak gelen donanım ve fonksiyonlar, hassas ve
kusursuz kesim yapabilmenizi garanti eder.

Summa S1 kesiciler, uzun süre
dayanıklılık için birinci sınıf güncel
bileşenlerle tasarlanmıştır. Bunun da
ötesinde, tüm modeller operatörün
işlerini kolaylaştırmak için entegre veya
opsiyonel seçenekler içerir.

- Drag bıçak teknolojisi,

- Stand standart

- Dokunmatik ekran,

- Sepet standart

- Opos Xtra hizalaması ile kusursuz
doğru kesim,

-Malzeme tutucu ayak ekleme
seçeneği mevcut ( fabrika siparişi ile)

|

• X-Eksende 2 x 64 e kadar
işaretçi ekleyebilme
• Y-Eksen Kompanse

* Ülke Ve Bölgelere Göre Değişkenlik Gösterir.

Folyo, Laminasyonlu Folyolar
İç ve dış mekan uygulamaları
Traﬁk işaretçileri
Güvenlik işaretçileri
Araç ve pencere yazıları

S One Serisi

SuMMA S1 d120

Summa S1 D120

Kullanıcı dostu arayüzü ve fonksiyonları ile keyiﬂi bir deneyim yaşayın:

- Perforajlı kesim ( FlexCut ): Önce
obje, sonra obje ile birlikte koruma
kağıdı kesilir, bu sayede etiketlerinizi
kolayca ana malzemeden
ayırabilirsiniz.
- Bağlantı: Usb, Ethernet, WiFi

- Barkod otomasyon ile iş akışınızı
ayarlayın,

Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz

- WinPlot, Summa GoSign yazılımı

www.summaistanbul.com.tr

Videoyu izleme için
QR Kodunu taratınız.

SuMMA S1 d140 (FX)

Summa S1 D140 (FX)

|

Üstünlükleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişmiş kesim teknolojisi
Ergonomik tasarım
Kullanıcı dostu fonksiyonlar
Efsanevi malzeme çekme sistemi
Bağlantı seçenekleri
Summa GoSign yazılımı
En gelişmiş hizalama yöntemi

Teknik Özellikleri

Model

S1 D140

Ebatları

176.5 x 70.4 x 111.2. cm

Malzeme Genişliği

18.7 - 150 cm

Makzimum Çalışma Alanı
| Oversize modu

138.5 cm x 50 m | 144.5 cm x 50 m

Tolerans Modları

•
•

Malzeme Çekme
Performansı

İdeal Malzemeler:
•
•
•
•
•
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S1 D140, birçok kesim işi için S1 D120
gibi ideal orta boy kesicidir. Tüm S1
modelleri, kullanıcı beklentileri
düşünülerek yeniden tasarlanmıştır. İş
akış süreçlerini otomatikleştirmek isteyen
tabela üreticileri için ideal kesim
çözümünü temsil eder. Güvenilirlik,
hassasiyet ve kusursuz kesimin ön
planda olduğu S1 serileri, daima ilk
tercihiniz olacaktır.

Folyo, Laminasyonlu Folyolar
İç ve dış mekan uygulamaları
Traﬁk işaretçileri
Güvenlik işaretçileri
Araç ve pencere yazıları

OPOS X - OPOS Xtra
Barkod

• X-Eksende 2 x 64 e kadar
işaretçi ekleyebilme
• Y-Eksende Kompanse

762 mm den küçük işler için
8 metre

762 mm den büyük işler için
4 metre

Hassasiyet

0.2% veya 0.25 mm

Hız

50 - 800 mm/s

İvme

3G

Bıçak Basıncı

0-600 gr

Diğer Fonksiyon

Perforajlı Kesim ( FlexCut )

Bağlantı

Ethernet, USB, WiFi*

Elektrik Gereksinimi

100-240 VAC, 50/60 Hz

Yazılım

WinPlot, Summa GoSign ve Summa Cutter Control Yazılımları
*Ülkelere ve Bölgelere Göre Değişkenlik Gösterir

Akıllı Fonksiyonlar
S1 serilerinde standart olarak gelen donanım ve fonksiyonlar, hassas ve
kusursuz kesim yapabilmenizi garanti eder.

Summa S1 kesiciler, uzun süre
dayanıklılık için birinci sınıf güncel
bileşenlerle tasarlanmıştır. Bunun da
ötesinde, tüm modeller operatörün
işlerini kolaylaştırmak için entegre veya
opsiyonel seçenekler içerir.

- Drag bıçak teknolojisi,

- Stand standart

- Dokunmatik ekran,

- Sepet standart

- Opos Xtra hizalaması ile kusursuz
doğru kesim,

Kullanıcı dostu arayüzü ve fonksiyonları ile keyiﬂi bir deneyim yaşayın:

- Perforajlı kesim ( FlexCut ): Önce
obje, sonra obje ile birlikte koruma
kağıdı kesilir, bu sayede etiketlerinizi
kolayca ana malzemeden
ayırabilirsiniz.
- Bağlantı: Usb, Ethernet, WiFi

-Malzeme tutucu ayak ekleme
seçeneği mevcut ( fabrika siparişi ile)

- Barkod otomasyon ile iş akışınızı
ayarlayın,

- WinPlot, Summa GoSign yazılımı

Sabit Pozisyonlu (FX) Modeli S1 D140FX

S1 D140FX modeli sabit pabuç pozisyonlama sistemine sahiptir, operatörler
her ebat malzeme kullanabilir ama kenar boşluklarını ayarlayamaz.
FX modeli kesiciye uygun standart ebatlarda kesim yapanların önceliğidir.

S One SerIsi

|

Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz

www.summaistanbul.com.tr

Videoları izlemek için
QR kodunu taratınız

SuMMA S1 d160

Summa S1 D160

|

Üstünlükleri
•
•
•
•
•
•
•

Gelişmiş kesim teknolojisi
Ergonomik tasarım
Kullanıcı dostu fonksiyonlar
Efsanevi malzeme çekme sistemi
Bağlantı seçenekleri
Summa GoSign yazılımı
En gelişmiş hizalama yöntemi

Teknik Özellikler

Model

S1 D160

Ebatlar

196 x 70.4 x 111.2. cm

Malzeme Genişliği

18.7 - 169 cm

Maksimum Kesim Alanı
| Oversize modu

158 cm x 50 m | 164 cm x 50 m

Tolarans Modları

•
•

Folyo, Laminasyonlu Folyolar
İç ve dış mekan uygulamaları
Traﬁk işaretçileri
Güvenlik işaretçileri
Araç ve pencere yazıları

OPOS X - OPOS Xtra
Barkod

762 mm den dar işler için
8 metreye
kadar

Malzeme Çekme
Performansı

İdeal Malzemeler:
•
•
•
•
•
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S1 D160, Summa’ nın en büyük rulo kesici
ebadıdır ve en geniş malzeme ebadını
işleme yeteneği ile iş akışında büyük
esneklikler sunar. İş akış süreçlerini
otomatikleştirmek isteyen tabela
üreticileri için ideal kesim çözümünü
temsil eder. Güvenirlilik, hassasiyet ve
kusursuz kesimin ön planda olduğu S1
serileri, daima ilk tercihiniz olacaktır.

Hassasiyet

0.2% veya 0.25 mm

Hız

50 - 800 mm/s

762 mm den geniş işler için
4 metreye
kadar

İvme

3G

Bıçak Basıncı

0-600 gr

Diğer Fonksiyon

Perforajlı Kesim ( FlexCut )

Bağlantı

Ethernet, USB, WiFi*

Elektrik Gereksinimi

100-240 VAC, 50/60 Hz

Yazılım

WinPlot, Summa GoSign, Summa Cutter Control yazılımı
*Ülke ve bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Akıllı Fonksiyonlar

Summa S1 kesiciler, uzun süre
dayanıklılık için birinci sınıf güncel
bileşenlerle tasarlanmıştır. Bunun da
ötesinde, tüm modeller operatörün
işlerini kolaylaştırmak için entegre veya
opsiyonel seçenekler içerir.

S1 serilerinde standart olarak gelen donanım ve fonksiyonlar, hassas ve
kusursuz kesim yapabilmenizi garanti eder.

Kullanıcı dostu arayüzü ve fonksiyonları ile keyiﬂi bir deneyim yaşayın:
- Drag bıçak teknolojisi,

- Stand standart

- Perforajlı kesim ( FlexCut ): Önce
obje, sonra obje ile birlikte koruma
kağıdı kesilir, bu sayede etiketlerinizi
kolayca ana malzemeden
ayırabilirsiniz.

- Dokunmatik ekran,

- Sepet standart
-Malzeme tutucu ayak ekleme
seçeneği mevcut ( fabrika siparişi ile)

- Opos Xtra hizalaması ile kusursuz
doğru kesim,

- Bağlantı: Usb, Ethernet, WiFi
- Barkod otomasyon ile iş akışınızı
ayarlayın,

S One SerIsİ

• X Eksende 2 x 64 işaretçi
ekleyebilme
• Y-Eksende Kompanse

| Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz

- WinPlot, Summa GoSign yazılımı

www.summaistanbul.com.tr

SOne Özellikleri

S One öne çıkan yönleri

|

Summa One serileri uzun yıllar süren tecrübelerin bir ürünü olmakla birlikte günümüz koşullarında
kalite-ﬁyat performansı bakımından kullanıcı dostudur. S One serileri günümüzde popüler olan;
yüksek kesim hızı, efsanevi malzeme çekme sistemi ve optik pozisyonlama (OPOS) sistemi ile bu
sektörde günümüzün ve geleceğin lider oyuncusu olmaya devam edecektir.
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Drag Bıçak Teknolojisi
Drag bıçak tekniği, günümüzde birçok
üründe ortak ve en yaygın kullanılan
tekniktir. Malzeme kalınlığına ve yapısına
bağlı olarak köşe kesimlerinde bozulmalar
veya sapmalar şeklinde düzgün olmayan
kesimler meydana gelebiliyor.

Summa S1 serileri mümkün olan en iyi
kesim kalitesini elde etmek ve köşe
kesimlerinde ki bozulmaları önlemek için
gelişmiş teknikler ile donatılmıştır.

Drag Bıçak Hareketi
1 | Drag bıçak, köşe kesimlerine
gelmeden önce hareketini
durdurur.
2 | Eksantrik bıçak, malzemeyi
terk etmeden istenilen vektör
açısına dönerek kesimine
devam eder

1

2

3

3 | Drag bıçak dönüşü açısını
tamamladıktan sonra köşe
kesimine devam eder.

Akıllı iç Fonksiyonlar
OverCut (Fazla Kesim)
Summa kesiciler, kesme verilerini
optimize eden akıllı fonksiyonlara
sahiptir. Tüm Summa kesiciler,
karmaşık verileri iyileştirilmiş
verimlilik ile kesen gelişmiş bir vektör
ön izleme teknolojisi kullanır. Kesme
süresini önemli ölçüde azaltır,
eğrilerde ve köşe kesimlerinde daha
yumuşak dönüşler yaparak
motorların üzerindeki yükü haﬁﬂetir
ve uzun vadede kesicinin ömrünün
uzamasını sağlar.

OverCut fonksiyonu vektörün başlangıç ve
bitişini uzatarak malzemenin tamamının
kesilmesini sağlar. Bu fonksiyon olmadan
vektör uçları birleşmeyebilir bu da ayıklama
sırasında kullanıcıya zorluk yaşatır.

OptiCut
Summa kullanıcılarına sunulan eşsiz bir özellik olan OptiCut
sayesinde, yıpranmış bıçak ile dahi kesimlerinizi kusursuz bir
şekilde yapabilirsiniz. Bu gelişmiş teknoloji, bıçağınızın ömrü
boyunca en iyi kalitede kullanılmasını sağlar.

ı

SOne Özellikleri

Summa FlexCut ( Perforajlı Kesim )

|

Summa’nın FlexCut fonksiyonu malzemede üst tabaka ile alt tabakanın
tamamen kesilerek, kesimi diğer malzemeden tamamen ayırmanıza
olanak sağlar. Kesilen malzeme tamamen kesilmesine rağmen kesim
sırasında düşmediği için kesim sırasında hareketli malzemenin makine
üzerinde dengeli durmasını sağlar. Kesim bittiğinde perforajlı kesilen
yeri parmaklarınızla çıkartabilirsiniz..
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Malzeme Çekme Sistemi

Kesim sürecinde en önemli konu malzemenin kaymamasıdır. En ufak bir
kayma malzeme israfına, operatörün harcadığı zamana ve işin zamanında
bitirilememesine neden olacaktır. Summa’nın patentli malzeme çekme sistemi
ile uzun yıllar kaydırma yapmadan kusursuz kesimler yapabileceksiniz.

İşaretçiler (Opos Baskılı İş Kesimi)
OPOS, Summa’nın otomatik pozisyonlama sisteminin kısaltılmış adıdır.
OPOS sensörü, graﬁğin etrafına yerleştirilen basılı işaretçileri okuyarak,
bastırılan graﬁğin tam konumunu belirleyip kaydeder. Basılı ve/veya lamine
edilmiş malzemeleri tam bir güven ve kusursuz şekilde kesmenizi sağlar.

Opos X
OPOS X fonksiyonu Summa kesicilerle standart gelen ve graﬁğin etrafına
çapraz eklenen işaretçileri Optik sensörü ile okunmasını sağlar. OPOS
işaretçi okuma sistemi benzersizdir.
OPOS X sensörü laminasyonlu folyolarda bile işaretçileri algılayarak
doğru kesim yapmanızı sağlar.
Opos XY / Opos XY2
OPOS-XY hizalama yöntemi, baskılı işlerde graﬁğe eklenen uzun çizgiyi
okuyarak baskı sırasında malzemede oluşabilecek eğrilmeyi tespit eder. Düz
çizgiye göre eğrilme açısını hesaplayarak kesimin doğru yapılmasını sağlar.
OPOS-XY2 hizalama yöntemi ise, hem graﬁğin başına hem de sonuna uzun
çizgi ekleyerek başlangıç ve bitişte oluşabilecek eğrilme miktarını daha hassas
algılayarak kesimin doğru yapılmasını sağlar

Opos Barkod
Üretim verimliliğini artırmayı hedeﬂeyen barkod fonksiyonu ile aynı rulo
malzeme üzerinde bulunan birden fazla baskılı işlerin, operatör müdahalesi
olmadan kusursuz bir şekilde kesilmesini sağlar. Operatörün bir kesim
dosyasını farklı bir baskılı işe gönderme hatasını ortadan kaldırır.
Optik göz barkod numarasını okur, kesim dosyasını bilgisayardan otomatik
yükler, pozalama işaretçilerini okuyarak ilk işin kesimini tamamlar, sonra ikinci
işin barkodunu okuyarak kesime başlar. Rulodaki tüm basılı işlerin kesimi
bitinceye kadar otomatik olarak ve operatör desteğine ihtiyaç olmadan bu
döngü devam eder.
Opos Xtra
OPOS’un bir sonraki evrimi OPOS Xtra’dır. Bu hizalama metodu, tasarımlar
arasında her satıra ek XY çizgileri ekleyerek, baskı uzunluğu boyunca düzensiz
malzeme deformasyonlarını gidermek için tasarlanmıştır. Özellikle küçük etiket
kesimleri için doğruluğu ve hizalama metodolojisini artırarak kesimlerin
kusursuz olmasını sağlar.

Summa nın
Tüm modellerinde OPOS
Tolerans fonksiyonları
Standart olarak gelmektedir.

Teknik özellikler
S1 D60
Boyutlar

S1 D120

S1 D140

S1 D160

97 x 40,6 x 30,4 cm

161,5 x 70,4 x 111,2 cm

176,5 x 70,4 x 111,2 cm

Malzeme Genişliği

7,9 - 70,5 cm

13,3 - 135 cm

18,7 - 150 cm

18,7 - 169 cm

Max. çalışma Alanı
Genişletilmiş Mod

59 cm x 50 m
65 cm x 50 m

123,5 cm x 50 m
129,5 cm x 50 m

138,5 cm x 50 m
144,5 cm x 50 m

158 cm x 50 m
164 cm x 50 m

Malzeme çekme
Performansı

762 < 8 m

Tolerans Modları

Opos X - Opos Xtra - Barkod ; 2x64 işaretçilere kadar X eksenin de - Y eksende kompanse

Hassasiyet

196 x 70,4 x 111,2 cm

762 > 4 m

0,2 % veya 0,25 mm

Hız

800 mm/sn

İvme

3 G Diyagonal

Bıçak Basıncı

0 - 600 gr

Diğer Fonksiyonlar

FlexCut ( Perforajlı Kesim ), Panelleme, OptiCut, OverCut ( Köşeleri fazla kesim ), Sheet Mode ( Tabaka Kesim ), Pabuç dışı kesim

Bağlantı

Ethernet, Usb, WiFi

Elektrik Bağlantısı

100 - 240 Vac, 50/60 Hz

Yazılım

Summa GoSign Yazılım (*.Pdf, *.Dxf, *.Sgsj, *.Oxf, *.Oxf2, *.Sgp), Summa Cutter Control, WinPLOT (*.Pdf, *.Ai, *.Eps, *.İsi)

Optik Göz

Var

Barkod Okuma

Var

İşletim Sistemi

Windows Tabanlı

Hafıza

16 Mb

Motor Tipi

Servo Motor

S1 D60

S1 D120

S1 D140

S1 D140 FX
(sepet opsiyonel)

S1 D160

AKSESUAR Kodları: SOne
S One serisi ile verilen Standart ürünler

391-146

Folyo kesme Jileti

399-111

Usb kablosu A/B, 5m

1NC40 - 67035

Jilet Tutucu

1NC40 - 67034

2 li set Malzeme tutucu kuka

9TL89 - 67041

36 Standart bıçak (2adet)

Mc1184

Güç kablosu

Sarf malzemeler
391-231
391-358
391-363
395-430
9TL89-67033
9TL89-67041
MP06BK
395-401
1NC40-67032

Drag Bıçak 60°
Drag Bıçak 55°
Drag Bıçak Tutucu (391-358 Bıçak için)
Siyah tükenmez kalem
Standard Drag Bıçak Tutucu (9TL89-67041 Bıçak)
Standard Drag Bıçak 36°
Fiber tip siyah kalem
Tekerlek
Halı

Yazılım
395-995

Summa GoSign Pro Pack ( Opsiyonel )

Opsiyonel Aparatları
393-1125
393-1124
393-1100
393-1012

S1D60 model için Stand
S1D60 model için Sepet
S1D60 model için Stand ve Sepet
Fazladan Pabuç (Fabrikada montaj, sipariş öncesi belirtilmeli)
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