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Najwydajniejsze plotery tnące

Zaawansowane plotery tnące do folii i cięcia konturowego.
Rynek reklam ewoluował stając się bardziej wymagający, potrzebując bardziej niż kiedykolwiek
narzędzi, które są jednocześnie trwałe i elastyczne. Plotery tnące Summa S Class 2 zbudowane są na fundamentach
niezawodności, oferując funkcje, dzięki którym możesz zrealizować każde zlecenie.
Od zwykłego cięcia folii do precyzyjnego wycinania konturowego na papierze lub innych materiałach.
Summa S Class 2 jest ploterem, który zrobi to wszystko każdego dnia.
Tak jak precyzyjnie dostrojone zawieszenie w samochodzie sportowym, tak opatentowana technologia
prowadzenia mediów MicroSprocket pozwala na umieszczenie większej mocy w obudowie.
Plotery tnące S Class 2 posiadają dwa silniki, dzięki czemu prace wycinane są z niesamowitą szybkością.
Tak jak w wysokiej jakości zegarkach, dokładność wyprodukowanych w Europie ploterów tnących jest tym,
co czyni je tak niezawodnymi.Wraz z ploterem tnącym S Class 2 otrzymujesz nie tylko niesamowitą niezawodność,
ale także pewność, że nawet najbardziej wymagające materiały będą wycięte z tą samą precyzją za każdym razem.

Model S275
Wymiary 141 x 68 x 111 cm
szerokość mediów 6 - 84 cm
Obszaru cięcia 74.2 cm x 50 m

S2120

S2140

S2160

187 x 68 x 111 cm

202 x 68 x 111 cm

225 x 68 x 111 cm

12 - 130 cm

17 - 145 cm

17 - 168 cm

120 cm x 50 m
135 cm x 50 m
„Tryb rozszerzony” powiększa maks. obszar cięcia o +/- 70mm

Powtarzalność +/- 0.1 mm :
(gwarantowana)

158 cm x 50 m

*

12m- media do 760 mm szerokośći ;
*
4 m- media do 760 mm szerokośći

Dokładność 0.2 % ruchu lub 0.25 mm, to co większe*
Szybkość Do 141 cm/sec po przekątnej
Przyśpieszenie Do 5.5 g po przekątnej
Nacisk noża/pisaka Nóż wleczony : 0 - 400 gram, Nóż aktywny : 0 - 600 gram
Interface USB; ETHERNET
*więcej informacji można znaleźć na www.summa.eu

Głowicaploterawyposażona
jest w nóż odcinający , który
umożliwia odcinanie mediów po
zakończeniupracy.
Summa S Class jest niekwestionowanym
i najbardziej zaawansowanym ploterem
tnącym na Świecie. Dotykowy panel
kontrolny sprawia, iż urządzenie to jest
bardzo przyjazne i proste w obsłudze.

Osiem wbudowanych i szybko
dostępnych konfiguracji
użytkownika, sprawia że
przełączanie między
różnymi trybami
pracy i mediami,
staje się szybkie i
łatwe.

System OPOS do cięcia po konturze,
jest najszybszym, najdokładniejszym
i w pełni zautomatyzowanym
systemem pozycjonowania dostępnym
na rynku.

Nowy produkt flagowy Summa S Class 2, posiada procesor
który jest 7-krotnie szybszy niż jego poprzednik. Ploter
wyposażony jest w nowy kolorowy ekran dotykowy, złącze
sieciowe, gniazdo USB i szybszy czujnik OPOS. Nowa
funkcjonalność w postaci przycinania, oraz cięcia na arkusze
sprawia że ploter jest idealnym uzupełnieniem drukarek
wielkiegoformatu.

Flexcut

Tracking

Smart

Genuine

FEATURE

SYSTEM

INTELLIGENCE

TANGENTIAL

Summa S Class 2 jest standardowo wyposażona
w port Ethernet w celu umożliwienia szybkiego
i niezawodnego dostępu do sieci. Gniazdo USB
umożliwia podłączenie pamięci masowej typu
pendrive i pracę ze zgromadzonymi tam
projektami
bez podłączania plotera do komputera.

EQUIPPED WITH

S2 75

S2 120

S2 140

S2 160

75 cm z nożem wleczonym
lub sterowanym

120 cm z nożem wleczonym
lub sterowanym

140 cm z nożem wleczonym
lub sterowanym

160 cm z nożem wleczonym
lub sterowanym
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S Class Series

PLOTER TNĄCY Z GŁOWICĄ AKTYWNĄ
Silnik

Te c h n o l o g i a g ł o w i c y a k t y w n e j
gwarantuje lepszą wydajność w
porównaniu z techniką standardowego
noża wleczonego. Praca noża w Summa S
Class T jest sterowana przez dodatkowy
silnik zamontowany w głowicy zapewniając w ten
sposób wysoką precyzję cięcia oraz bardzo duży
nacisk noża. Usuwanie idealnie wyciętych
elementów jest bardzo proste, dzięki czemu możesz
zaoszczędzić dużo cennego czasu.
Nacisk noża 600g umożliwia ploterom tnącym
Summa S Class cięcie w sposób niewiarygodnie
łatwy, szybki oraz precyzyjny bardzo grubych i
twardych folii oraz materiałów niestandardowych,
takich jak np. folie magnetyczne, flokowane czy
odblaskowe. Z serią Summa S Class-T możesz być
pewien, że wykonasz każdą pracę! Połączenie
niesamowitej dokładności z konstrukcją typową dla
maszyn produkcyjnych sprawia, że plotery te są
praktycznie nie do zdarcia.

Nóż Dwustronny
Przy wycinaniu w grubych
materiałach dodatkowo można
zastosować nóż dwustronny. Nóż
taki posiada dwie krawędzie
tnące, generując automatycznie
przy wycinaniu nadcięcie.
Dodatkowo dzięki swojej
konstrukcji jest znacznie
wytrz ymalsz y, znacząco
wydłużając czas pracy bez
potrzeby jego wymiany. Noże te
są szczególnie przydatne w
przypadku stosowania bardzo
grubych czy twardych
materiałów lub do cięcia
niestandardowych folii,
takich jak np. folie
magnetyczne, flokowane
czy odblaskowe.

Zmechanizowany obrót

TECHNOLOGIA NOŻA PASYWNEGO
Prostota obsługi ploterów Summa S Class D
spowodowała, że technologia noża pasywnego jest
najbardziej popularna. Plotery Summa S Class serii D
stanowią idealne roz wiązanie dla k lientów
poszukujących plotera tnącego o najwyższej
wydajności i precyzji a
zarazem prostego w
ruch nożem pasywnym
obsłudze i niedrogiego w eksploatacji.

KATALOG SUMMA

Opcje Dodatkowe
Moduł zwijania folii
Po zakończonej pracy, moduł starannie zwija
folię przygotowując ploter do przyjęcia
następnego zlecenia. Opcja ta instalowana
jest tylko z nowymi ploterami S 140
oraz S 160.
Dodatkowe Rolki
Dodatkowe Rolki mogą być zainstalowane, aby w
razie potrzeby uzyskać dodatkową przyczepność.

Solidny i wydajny uchwyt do
podstawy (S140&S160)
(

OPOS CAM
Plotery serii Summa S Class T OposCam to czwarta generacja
ploterów tnących wyposażona w potężne narzę narzędzie, jakim
jest kamera, do pozycjonowania konturowego. Dzięki takiemu
po łą czeniu plotery serii OposCam stanowi ą najlepsze
rozwiązanie dla firm gdzie wymagana jest duża prędkość,
precyzja oraz super dokładność przy cięciu po konturze zarówno
krótkich jak i bardzo długich projektów. Opcja dostępna jest tylko
dla nowych modeli Summa S Class 2.

Podwójna Głowica
Opcjonalnie plotery tnące S Class mogą być
wyposażone w głowicę tnącą o podwójnym
zastosowaniu.
Specjalna podwójna głowica wyposażona jest w
dodatkowy uchwyt dla pisaka (zamiast czujnika
OPOS) umożliwiając pracę na przemian dwoma
narzędziami - pisakiem i nożem.
Jest to idealne rozwiązanie przy projektach
wymagających jednoczesnego rysowania i cięcia
wykonywanego w jednym prostym przejściu.
WWW.SUMMA.EU

S Class Series

Niezawodne i wydajne plotery tnące

Plotery tnące, które wyznaczyły nowe standardy osiągów i możliwości w przemyśle
Od 1996 r plotery tnące serii SummaCut wciąż ewoluowały zdobywając ogromne uznanie na rynku
profesjonalnych ploterów tnących dzięki zapewnieniu bardzo dużej wydajności przy jednoczesnej gwarancji
doskonałej jakości cięcia, dokładności i łatwości obsługi. Nowa seria ploterów tnących SummaCut dzięki
wieloletniemu doświadczeńiu wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań. Technologia OPOS X
wykorzystywana do tej pory w ploterach S-Class umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników dla
konturowego wycinania, (wycinanie nadrukowanych elementów po konturze) nie tylko na standardowych
materiałach, ale również na materiałach odblaskowych, holograficznych, lustrzanych a także na różnego
rodzaju laminatach. Złożona konstrukcja soczewek zapewnia Pharos-owi najlepszy detektor markerów
umieszczony w kompaktowej głowicy tnącej. Dodatkowo dzięki złożonym algorytmom w przypadku
niedokładnego załadowania folii lub powstałym zniekształceniom zadruku OPOS X automatycznie przestawi
układ współrzędnych dostosowując wycinanie do załadowanego projektu.
Dzięki opatentowanej przez firmę Summa technologii MicroSprocket™, precyzyjnie wykonane i pokryte
tytanem prowadzenie mediów, umożliwia uzyskanie niedostępnej dla innych ploterów tej klasy
gwarantowanej dokładności cięcia rzędu 0.1 mm na długości 8metrów.
Bardzo dobre parametry techniczne, wyspecjalizowane akcesoria, powszechnie uznany i dopracowany
system prowadzenia nawet najgrubszych folii, automatyczny system pozycjonowania OPOS X a przy tym
niewielka cena sprawiły, że SummaCut D60 jest najbardziej popularnym ploterem tnącym, jaki kiedykolwiek
został wyprodukowany.

KATALOG SUMMA

Model

D60

Szerokość mediów

7 -

Maks. obszar cięcia

60 cm x 50 m
(63 cm)

120 cm x 50 m
(123 cm)

100 x 35 x 30 cm

160 x 68 x 112 cm 175 x 68 x 115 cm 198 x 68 x 115 cm

+/-0.1 mm :

8 m— media do 760 mm szerokości *;
4 m- media powyźej 760 mm szerokości*

(Wymiary“Tryb rozszerzony“)

Wymiary (s x d x w)
Powtarzalność
(gwarantowana)
Dokładność

D120
66 cm

12 -

1130 mm/s po przekątnej

Przyśpieszenie

do 3 G

Interface
Dołączane oprogramowanie

D160
142 cm

135 cm x 50 m
(138 cm)

18 -

164 cm

157.5 cm x 50 m
(160.5 cm)

0 - 400 gr, regulacja co 5 g
USB, RS232 (Serial)
Cutter Control Software; WinPlot & MacSign Cut

*
Flexcut

18 -

0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe

Maks. szybkość
Nacisk noża/pisaka

D140
127 cm

dla mediów polecanych przez firmę Summa i zależnie od warunków pracy

Tracking

Smart

EQUIPPED WITH

FEATURE

SYSTEM

INTELLIGENCE

Duży i prosty w obsłudze panel kontrolny umożliwia
szybką i łatwą zmianę parametrów plotera między
innymi takich jak prędkość, nacisk noża, typ cięcia oraz
wieleinnych.

Nowo zaprojektowana głowica tnąca zapewnia
bardzo wysokąjakośćidokładnośćcięcia.

OPOS X to pewność i solidność, że każdy projekt
zostaniewyciętyztąsamąprecyzją.

Zintegrowana prowadnica mediów oraz
wykończenie plotera zapewniają zawsze
precyzyjne prowadzenie mediów nawet przy
pełnejprędkościcięcia.

D120

D140

D160

Nóż wleczony 60 cm

Nóż wleczony 120 cm

Nóż wleczony 140 cm

Nóż wleczony 160 cm

Optional Stand & Basket

D60

www.summa.eu

Seria SummaCut

CIĘCIE KONTUROWE Z SYSTEMEM OPOS

EQUIPPED WITH

Opos, optyczny system pozycjonowania mający zastosowanie przy
wycinaniu po obrysie wcześniej nadrukowanych grafik na folii.
Automatycznie wykrywa specjalne markery wykorzystując je do
prawidłowego pozycjonowania i cięcia konturowego.
W celu zwiększenia wydajności plotery tnące Summa wspierają technologię
czytania kodu kreskowego (Barcode). Umożliwia ona sczytywanie
informacji nadrukowanych na materiale w postaci barcode informujące
ploter o sposobie wycinania projektów. System
Opos Barcode jest automatycznie aktywowany
po każdy m projekcie dla zapewnienia
nieprzerwanej pracy bez potrzeby interwencji operatora.
Mnogość Markerów:
Unikalna zdolność systemu OPOS do czytania więcej niż 4 markerów,
sprawia, że plotery tnące Summa stają się niedoścignionym
wyznacznikiem precyzji cięcia konturowego dla innych marek
ploterów tnących. Dzięki możliwości użycia od 4 do 128 markerów
wzdłuż całego projektu możemy być pewni, że dłuższe projekty będą
1
2
wycięte z tą samą dokładnością.

KOSZ NA MEDIA
Podstawa w ploterach Summa wyposażona jest w bardzo
estetyczny i funkcjonalny kosz(opcjonalnie dla modelu D60).
Konstrukcja podstawy i montowania kosza pozwala w dowolnym
momencie ukryć go pod ploterem zmniejszając tym samym
powierzchnię zajmowaną przez urządzenie. Dodatkowo kosz chroni
media przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami znajdującymi się na
podłodze.

Opcjonalnie podstawa do
modelu SummaCut D60

Metalowa
podstawa jeżdżąca.

Metalowa podstawa
jeżdżąca z koszem

(#399-050)

(#399-075)

SummaCut D60FX
Niesamowita cena !
6
3

5

4
1

Szerokość mediów

Maks. obszar cięcia

11.5 -

2

Wszystkie korzyści wynikające z zalet serii
SummaCut w atrakcyjnej cenie. Z czterema
położeniami rolek (obsługującymi 6
podstawowych rozmiarów) i funkcją
rozszerzonego wycinania, SummaCut D60FX
jest zoptymalizowany dla większości
rozmiarów mediów.

67 cm

1) >595 mm (61 cm)
4) >290 mm (A3)

2) >490 mm (50 cm)
5) >210 mm (A4)

3) >395 mm (40 cm)
6) >115 mm (Sensor disabled)

1) 575 mm x 50 m
4) 270 mm x 50 m

2) 470 mm x 50 m
5) 190 mm x 50 m

3) 375 mm x 50 m
6) 95 mm x 50 m

MAKSYMALNY OBSZAR CIĘCIA W TRYBIE ROZSZERZONYM: 63 CM
POZOSTAŁA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI : ZOBACZ SUMMACUT D60
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WEWNĘTRZNA INTELIGENCJA
Smart

INTELLIGENCE

Plotery tnące Summa zawierają wiele unikalnych rozwiązań, które optymalizują dane o
wycinaniu. Wszystkie plotery Summa używają zaawansowanej technologii
przewidywania wektorowego, która wycina skomplikowane rysunki i litery ze zwiększoną
wydajnością. Czas wycinania jest mocno zredukowany, łuki są łagodniejsze a silniki mniej
obciążone, co zwiększa żywotność maszyny. Pozostałe rozwiązania to :

OptiCut

Nadcięcie
Nadcięcie
Pozycja startowa

Umożliwia
zastosowanie nadcięcia,
które ułatwia proces
przeniesienia materiału na folię transportową. Bez
tej funkcji w zależności od tolerancji, wycinane
linie mogą zostać niedomknięte utrudniając
oddzielenie wyciętego projektu.

Opatentowana
technologia
OptiCut niweluje
błędy cięcia w
miarę zużywania
się końcówki
5mm character
noża, która ulega
stępieniu podczas
bez OPTiCut
z OPTiCut
codziennej pracy.
Funkcja OptiCut
przeciwdziała temu umożliwiając dalsze
dokładne cięcie nawet niedużych elementów,
znacząco wydłużając żywotność noża.

CIĘCIE NA WYLOT Z FLEXCUT
Flexcut

FEATURE

W przypadku, gdy ploter pracuje w trybie FlexCut część konturu jest przecinana na wylot,a
pozostała część jest tylko nacinana. Dzięki temu materiał do końca cięcia pozostaje w jednym
kawałku i nie rozlatuje się, nie powodując zagrożenia zniszczenia materiału i urządzenia. Po
zakończeniu wycinania bardzo szybko i łatwo można wyjąć wycięte części z materiału. Tryb ten
stosuje się w przypadku mediów, które mają być przecięte na wylot a nie tylko nacięte jak ma to
miejsce np. w przypadku folii z podkładem. Przykładem takiego materiału mogą być grube
materiały, np. tektury za pomocą, których tworzy się szablony.
Pełny nacisk noża

Niepełny nacisk noża Flex

Długość Flex
Długość pełnego cięcia

PROWADZENIE MEDIÓW
Prowadzenie jest to zdolność
transportowani a folii przez
maszynę w obie strony. Zdolność
ta zapewnia wycięcie
stay on track
poszczególnych prac zgodnie ze
specyfikacją gwarantując
nieosiągalną dla innych ploterów tej klasy dokładność cięcia.
Gwarantowana dokładność cięcia umożliwia
Rolka dociskowa
Tracking
również wycięcie kilku projektów, jeden po drugim,
Materiał
bez konieczności ponownego ładowania mediów.
Podkład
Opatentowana przez firmę
tm
Summa technologia Microsprocket

SYSTEM
Funkcje plotera

PROJEKT

BardziejWydajny Przebieg Prac
Drukarki z możliwością wycinania grafiki są wysoce nieefektywne w procesie
produkcyjnym. Po wydrukowaniu obrazy muszą wysychać tak długo na ile
pozwala harmonogram, a następnie zostają laminowane. Wreszcie są
one wysyłane do wykończenia, które może obejmować cięcie, montaż
CIĘCIE
lub inne zadania wykończeniowe. Wysyłanie zalaminowanych prac z
powrotem do cięcia opóźnia kolejne wydruki i znacznie ogranicza
możliwości drukarki. Ponadto, prędkość cięcia w drukarkach tnących jest
znacznie niższa niż w ploterach tnących Summa,
co jeszcze bardziej zmniejsza wydajność druku.

PROCES
PRODUKCYJNY

DRUK

LAMINACJA

WiększyWybór Materiałów
Profesjonalne plotery tnące są o wiele bardziej skutecznym rozwiązaniem do cięcia niż lekkie głowice tnące w
ploterach drukująco-tnących.
Mają większy nacisk noża. Plotery tnące Summa bez problemu radzą sobie z
trudnymi do cięcia materiałami takimi jak zalaminowane wydruki, oraz inne
grube i pół-sztywne laminaty.
To tylko jeden aspekt który odróżnia dedykowany ploter tnący od drukarki z
głowicą tnącą.
Prowadzenie materiału w ploterach Summa umożliwia wielokrotne
manipulowanie materiałem w przód-tył. Urządzenia posiadają wytrzymałe
silniki które doskonale radzą sobie z dużymi laminowanymi wydrukami,
wycinają z dużo większą dokładnością, zapewniając, że każda naklejka
zostanie wycięta precyzyjnie i łatwo obierze się z podkładu.

Niezrównana dokładność
W nowoczesnych technologiach druku, generowana jest duża ilość ciepła, które deformuje zadrukowane
materiały.Wycięcie tuż po wydrukowaniu bez przeładowania i wyrównania spowoduje znaczące przesunięcia
między wydrukiem a linią cięcia, a długie projekty staną się niemożliwe do wykonania. Wbudowany system
wyrównywania w jednostkach drukująco-tnących jest powolny, i posiada ograniczenia w użyciu na różnych
materiałach i laminatach. Z uwagi na możliwość zastosowania jedynie do 4 markerów, jest także mało
dokładny. System Summa OPOS X może obsłużyć nawet 128 markerów, co sprawia, że jest najdokładniejszym
systemem pozycjonowania na rynku.

Cięcie więcej niż tylko wydruków: Integracja wszystkich zadań cięcia w jednym dziale
Proces cięcia nie ogranicza się tylko do zadrukowanych mediów. Grafiki i napisy wykonane w foliach są także
powszechne.
Nie miałoby najmniejszego sensu wykonywanie jakichkolwiek serii cięcia niezadrukowanych mediów przy
pomocy drukarki tnącej.
Takie zadania są znacznie lepiej realizowane przez ploter tnący który umożliwia cięcie zadrukowanej grafiki
po konturze czy też grafiki, napisów w foliach winylowych.

Zaawansowane tryby cięcia
Plotery tnące mogą realizować zadania do których nie są zaprojektowane drukarki tnące. Dotyczy to
szczególnie ploterów tnących Summa, które są w stanie wykonać nie tylko proste cięcie do podkładu w
przypadku cięcia naklejek po konturze czy grafiki w folii, ale mogą one również przeciąć folię na wylot, dzięki
czemu eliminujemy konieczność ręcznego wycinania poszczególnych elementów. Użytkownik może również
w jednej operacji przeciąć media do podkładu oraz na wylot dodając jedynie oddzielne linie cięcia. Uzyska w
ten sposób arkusz naklejek, lub dużą grafikę wyciętą po konturze która nie wymaga już ręcznego dzielenia na
panele. Zadania wykonywane ręcznie są eliminowane, co poprawia wydajność pracy i zmniejsza koszty.
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SummaCut & Seria D
Nóż 55°, Ø 2 mm

Pisak fibrowy czarny

Uchwyt do noża, Ø 2 mm

# 391-358

(5-pack)

Nóż 36°, Ø 1,5 mm

# 391-363

(1 pc)

(4-pack)

Uchwyt i dziurkacz

Uchwyt do noża, Ø 1,5 mm
# 391-360

# MPO6BK

(5-pack)

Nóż 60°, Ø 1,5 mm
# 391-332
# 391-231

(1 pc)

(1 pc)

# 395-313

(1 pc)

Zestaw do dziurkacza

Dziurkacza
# 391-592

(1 pc)

# 391-595

(1 kit)

S Class Seria T

Nóż standardowy 36°

# 390-534

(5-pack)

Nóż standardowy 45°

# 390-560

(1pc)

(1 pc)

Uchwyt do pisaka kulkowego

# 395-324

# 390-551

(1pc)

Wózek do noża 36°

Uchwyt do noża aktywnego

# 395-322

Nóż do grubych materiaow
ł
60 °

Nóż dwustronny 36°

(1 pc)

# 395-348

(1 pc)

# 395-330

(1 pc)

Pisak fibrowy czarny

# 395-376

(1 pc)

Wózek do noża wleczonego Wózek do noża 60 °

Uchwyt do noża wleczonego

# 395-323

# 390-550

(1 pc)

# 395-347

(1 pc)

Uchwyt i dziurkacz

# 395-315

(1 pc)

Pisak kulkowy

(1 pc)

# 395-325

(1 pc)

Seria SummaSign T
Uchwyt do noża aktywnego

# 391-663

(1 pc)

Dziurkacz

# 391-591

Uchwyt do noża wleczonego

# 391-668

(1 pc)

Uchwyt do pisaka kulkowego

(1 pc)

# 391-667

(1 pc)

Pisak kulkowy

# 391-669

(1 pc)

Narzędzie do instalacji noża

# 390-553

(1 pc)

Ogólne
Taśma ochronna

Kołnierz do rolki

Modele: 500 à 760
# 391-386

(1 pc)

1010 à 1300 & S75 & 120
# 391-886

(1 pc)

1400 à 1600 & 140 & 160
# 400-565

(1 pc)

taśma ochronna
# 391-598
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# 391-510

Nóż odcinający

(2 pc)

bez stopki
# 391-290

(1 pc)

ze stopką
# 391-295

(1 pc)

Noże wymienne

# 391-146

(10 pack)

(5 metre)

Akcesoria

TM

WinPlot

Wi n P l o t ™ j e s t d a r m ow y m p ro g ra m e m d o w yc i n a n i a ,
wyposażony m w podstawowe funkcje edycji obiektów,
przeznaczony na platformę MicrosoftWindows.
Zgodność : Winplot wspiera wszystkie plotery tnące Summa : SummaCut oraz S Class.
Umożliwia komunikację za pomocą portów : USB, Serial (RS 232), ethernet, LPT oraz
każdym portem drukarkowym zainstalowanym w komputerze umożliwiającym
komunikację w sieci.
Wejście: instaluje się jako plug-in do CorelDRAW i Illustrator-a oraz umożliwia import plików eps, ai oraz dxf
z innych aplikacji.
Edycja : umożliwia między innymi skalowanie, odbicie lustrzane oraz obracanie projektem lub jego częścią.
Wyjście:
!

!

!

NESTING : Winplot automatycznie zmienia i ustawia kilka projektów na naszej kopii w
celu zoptymalizowania zużycia materiału.
PANELOWANIE : Projekty większe niż media dzielone są na kolejne panele.
INTEGRACJA OPOS-A : używanie Optycznego Systemu Pozycjonowania OPOS nigdy nie
było łatwiejsze

!

WEEDINGBOX : automatycznie tworzy obramówkę dookoła wycinanego projektu

!

CIĘCIE POPRZEZ KOLOR
TM

MacSign Cut
Oprogramowanie MacSign Cut
dostarczane jest z każdym
ploterem tnącym Summa.

Kompatybilny z:
Mac OS X (10.2 albo wyższy)
Mac OS 9

.

MacSign Cut jest "mostem"
łączącym aplikacje umożliwiającą
import projektów zapisanych w tak
popularnych programach
graficznych jak Illustrator, FreeHand,
Canvas, Corel Draw, itd. i wysłanie
ich do plotera tnącego.
I mpor towany projekt jest
wyświetlany na stronie przed
wycięciem i może być
przeskalowany, wypozycjonowany,
odbity, obrócony, zniekształcony,
powielony itd.

Panelowanie umożliwia wycinanie
projektów większych niż materiał,
dzieląc projekt na kilka paneli.
Po 30 dniach –trial wymagana jest
darmowa rejestracja.

Więcej informacji na stronie :
www.softeamweb.com

www.plotexpert.pl
T

TEtec
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