
Nový standard pro novou generaci uživatelů
Chcete svůj řezací plotr využívat na maximum? 

Požadujete kromě vyřezávání fólií také dokonalý ořez po tisku? Je pro vás důležitá 
produktivita, spolehlivost, přesnost a konektivita, odpovídající dnešním požadavkům?

Summa opět posouvá hranice možného, a to již u své základní řady. I pokud vlastníte oblíbený plotr SummaCut, 
budete odolávat silnému pokušení přejít na vyšší level.  

Ale v případě, že si stávající plotr na sebe vydělal, proč do toho nejít? Získáte lepší pracovní nástroj,  
a práce s ním vás bude bavit. Starší si můžete nechat jako zálohu nebo ho prodat přes Bazar Integart.

 Přítlak až 600 g
 Ergonomická dotyková obrazovka

 Konektivita přes USB, Ethernet & Wi-Fi
 Vylepšený OPOS sensor

 Rozšířené možnosti ořezu po tisku i v případě deformace média – OPOS, OPOS XY, OPOS XY2, OPOS Xtra
 Automatizace pracovního procesu – OPOS Archový režim, OPOS Opakované řezání, OPOS Čárový kód

Klíčové přednosti



 Pro společnost Summa není kvalita pouze slovem. Jedná se 
o přístup v celé organizaci. Z toho důvodu poskytuje Summa 
dvouletou záruku na všechny svoje rolové produkty.

 Mnoho konkurentů samozřejmě může poskytnout přijatelnou 
kvalitu řezu. Mohou to ale udělat i přes 8 metrů? V plné rychlosti? 
Po hodinách řezání na plnou rychlost? Po letech intenzivního 
používání? Summa S One splňuje všechna výše uvedená kritéria.  
Co víc? Zaručujeme to! Zaručujeme to, protože každý plotr S One 
je právě pro to vyroben a testován.

Kvalita

 Posun materiálu je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších 
problémů při řezání fólie. I sebemenší chyba může mít za následek 
plýtvání fólie, ztrátu času a frustrovanou obsluhu. Summa věnovala 
spoustu času a peněz, aby se ujistila, že váš plotr Summa S One 
funguje perfektně a bezchybně. Exkluzivní posuv MicroSprocket 
™ zaručuje přesnost řezání až do délky 8 metrů, což umožňuje 
řezání dlouhých zakázek nebo různé vzory bez nutnosti jejich 
opětovného načtení. Velmi odolné přítlačné válečky s titanovým 
povlakem zaručují, že můžete po mnoho let intenzivně pracovat  
s nejlepším systémem dostupným na trhu.

 Všechny plotry Summa lze plně nastavit tak, aby bylo možno 
založit roli jakékoli šířky mezi minimální a maximální hodnotou. 
Tímto způsobem lze využít maximum materiálu bez velkého 
odpadu.

 Po průchodem zařízením se materiál úhledně složí v plátěném koši, 
čímž se zabrání zachycení prachu a nečistot na jeho povrchu. Tím 
se eliminuje problém, že média skončí na špinavých  podlahách, 
které mohou být znečištěné, což by mohlo vést k zachycení prachu 
mezi fólií a podkladem. Koš také úhledně složí fólii a další média při 
zpracování delších úloh.

Manipulace s materiálem

 Technika tažení (nebo otočení) je nejběžnější na trhu. Nejdůležitější 
výhodou je její jednoduchost a spolehlivost.

 Všestranná řezací hlava S One umožňuje rychlou výměnu mezi 
standardními noži, noži ze silného materiálu, kreslicími pery nebo 
děrovacími nástroji za účelem vytvoření perforovaných šablon.

 Cenově dostupný plotr S One s přítlakem až 600 gramů překonává 
řezací plotry mnoha výrobců. Rádi bychom zdůraznili, že naše 
řezací hlava je vyrobena a testována tak, aby udržela tyto vysoké 
tlaky. S volitelným pískovacím nožem lze řezat materiály až do 
tloušťky 0,8 mm. Poznámka: Verze 140FX má přítlak 400 gramů.

 Pokročilé interní programování Summa přináší kvalitu  
a všestrannost, kterou nelze najít v žádném jiném plotru 
s vlečeným nožem. Naše exkluzivní funkce OptiCut ™ eliminuje 
chyby způsobené opotřebením nože. Funkce FlexCut umožňuje 
řezání papíru, lepenky a dokonce i pvc fólie.

Řezací hlava s vlečeným nožem



 Plotry S One jsou vybaveny několika inteligentními postupy, které 
optimalizují ořezová data. Řada S One vychází z osvědčených 
technologií řezacích plotrů Summa. Spojení nejnovějších 
technologií a mnohaletých zkušeností zajišťuje plotrům S One 
vedoucí pozici na trhu.

 Všechny plotry S One používají pokročilou vektorovou technologii, 
díky které zpracují složité obrazce a písma se zvýšenou efektivitou. 
Její přínosy jsou znatelné. Doba řezání je výrazně zkrácena. Křivky 
jsou hladší a motory jsou méně zatěžovány, což zvyšuje životnost 
zařízení.

 Funkce OverCut usnadňuje separaci materiálu. Funkce OptiCut, 
simulující tangenciální řezání, snižuje opotřebení nože. Další funkce, 
jako „vyhlazení“, „řetězení“ nebo „seskupení“ umožňují přepočítat 
a optimalizovat ořezovou cestu. To je velmi důležité, pokud váš 
software není optimalizován pro řezání.

Vnitřní inteligence

OverCut Bez OptiCut S OptiCut
5mm písmena

 Funkce FlexCut umožňuje tisková media perforovat a následně 
samolepky “odtrhnout”. Nůž vždy jednu délku materiálu prořízne 
a stejnou délku následně pouze nařízne. Tímto způsobem 
vznikne jakási “odtrhávací linie”, která zajistí, že si materiál udrží 
dostatečnou pevnost během pohybu zařízením. Zároveň je možné 
motiv následně odstranit z nosiče. Funkce FlexCut poskytuje 
optimalizaci a zvyšuje spolehlivost při použití na široké škále 
materiálů.

 Pro použití funkce FlexCut není potřeba měnit polohu nože,  
vše je řízeno vnitřním programováním.

FlexCut

Další evolucí OPOS je OPOS Xtra. Tento režim zarovnání je navržen 
tak, aby zvládl nepravidelnou deformaci materiálu po celé délce 
tiskové úlohy přidáním dodatečných linek XY mezi jednotlivé obrázky. 
To zvyšuje přesnost a metodiku zarovnání pro menší samolepky.

OPOS Xtra

OPOS  
Kompenzuje 
polohu, sleduje 
deformaci tisku  
ve směru  
podávání.

OPOS XY  
Kompenzuje 
deformace 
materiálu po celé 
šířce způsobené 
hlavně teplem při 
tisku nebo procesu 
laminování.

OPOS XY2 
Deformace není 
vždy konstantní  
po celou délku. 
Tato funkce ji tedy 
měří také v přední  
a zadní části 
designu.

OPOS Xtra 
Ještě vyšší přesnosti 
je dosaženo 
vícenásobným 
měřením. To je 
zvláště užitečné 
při řezání menších 
štítků.

 Společnost Summa byla prvním výrobcem, který implementoval 
USB port (Universal Serial Bus) do svých řezacích plotrů. 
Je to důkazem technologické vyspělosti společnosti. Díky USB  
a ethernet portům lze připojit plotry S One k téměř všem 
počítačům, dostupným na trhu. 5m dlouhý USB kabel je součástí 
příslušenství.

 USB port je ve verzi 2.0 a podporuje vysokorychlostní 
obousměrnou komunikaci. Port je “plug and play”, což znamená, 
že po připojení kabelu počítač automaticky rozpozná zařízení.  
USB je plně podporováno všemi současnými verzemi Windows.

 Všechny verze S One jsou vybaveny Ethernet portem, který 
umožňuje připojení vice počítačů v místní síti (LAN).

 Pro případy, kdy není možné použít spojení přes rozhraní Ethernet, 
je pro všechny plotry S One k dispozici možnost využít WiFi.  
Poznámka: WiFi se odemkne po zaregistrování zařízení a je 
dostupné v Evropě, USA a Kanadě.

Konektivita
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SummaCut Summa S One
Přítlak 0 – 400 g 0 – 600 g
OPOS OPOS X OPOS Xtra
Konektivita USB, Ethernet USB, Ethernet, WiFi
Displej LCD dotykový
Software WinPlot GoSign

Porovnání SummaCut a S One series

S One D60 S One D120 S One D140 S One D160
Šířka materiálu 7,9 –70,5 cm 13,3– 135 cm 18,7– 150 cm 18,7– 169 cm

Max. šířka řezu při 
„oversized mode“ 65 cm 129,5 cm 144,5 cm 164 cm

Rychlost až do 1131 mm/s až do 1131 mm/s až do 1131 mm/s až do 1131 mm/s

Přítlak 600 g 600 g 600 g 600 g

Stojan a koš volitelně

OPOS Xtra

Přehled S One

S One D140 FX

Šířka materiálu 18,7– 150 cm

Šířka řezu Optimalizováno pro role šířky 137 cm, 122 cm, 100 cm, 
91 cm, 76 cm, 61 cm, 50 cm, 40 cm, 28 cm

Rychlost až do 1131 mm/s

Přítlak 400 g

Stojan a koš

OPOS Xtra

Pro zaslání nabídky načtěte QR kód u vybraného typu.


