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Pneumatic pack  
Ekstraudstyr: De pneumatiske ’media advance clamps’ 
holder materialet nede, imens plotteren trækker materialet 
frem, så du kan arbejde kontinuerligt i paneler eller på flere 
forskellige jobs.

En maskine – utallige
muligheder: introducerer det
mest fleksible ’flatbed cutting
system’ nogensinde!
Med F-serien tilbyder Summa et produkt baseret på 25 års erfaring med 
at fremstille verdens bedste skæreplottere. Disse avancerede flatbed 
skæreborde kan skære ark, hårde materialer såvel som media direkte fra 
rullen. I maskinens multiværktøjsholder kan du placere op til 3 stykker 
værktøj, som nemt og hurtigt kan skiftes ud. Maskinen genkender 
automatisk værktøjet, skæredybde og tryk, og sikrer derved stor præcision 
på skæring af en bred vifte af materialer.

F-serien leveres som standard med et ’drag knife’-modul, samt Summas 
revolutionerende ’optisk kamera stregkode system’, som giver skære/ 
fræsefunktionen en hidtil uhørt konturskære præcision. Mange forskellige 
materialeindstillinger sikrer dig det mest effektive work flow; uanset 
om materialet er fleksibelt eller hårdt. Konstant udvikling af nyt værktøj 
udvider hele tiden F-seriens muligheder, og giver dig dermed en maskine, 
som altid matcher dine specifikke behov.

Vacuum pump and selector
Vakuumpumpen med ’sound absorber’ holder materialet på 
plads, mens selector’en automatisk justerer vakuum-zonen så 
den passer til det valgte job.

Multifunktionshoved 
Multifunktionshovedet har plads til 3 moduler 
samtidigt. Det er udstyret med LED-pointer og 
integreret kamera, der tilsammen muliggør hurtig 
og præcis skæring af konturer samt afkodning af 
skæremærker.

Conveyor system
Ekstraudstyr: Med ’conveyor system’ og ’media support rollers’ 
kan maskinen skære / false / markere adskillige meter af et 
fleksibelt materiale, hvilket letter arbejdet ved store opgaver.

Tangentialmodul
Dette kraftfulde modul kan levere et vertikalt tryk på 10 kg og understøtter en lang række værktøjer. 
Alle værktøjstyper til tangentialmodulet har en stregkode, som maskinen automatisk læser og indstiller 
sig selv efter.

Routingmodul 
Er skabt til at fræse de mest almindeligt brugte materialer
inden for grafik- og skiltebranchen. F.eks. hard foam, PVC,
træ, alubond og akryl. Fræser leveres med støvsuger, som
løbende fjerner støv og spåner fra maskinen helt automatisk.

Dragmodul
Super hurtigt modul der kan tegne med
en pen(9), eller kiss cut med ’drag knife’(10) 
på en lang række materialer med op til 600 
gram lodret tryk.

Værktøjer til Tangentialmodulet:
For hver applikation kan et tilsvarende værktøj installeres på
tangentialmodulet.

1. Kiss cutting tool: Laver ’kiss cut’, i selv meget krævende
materialer, med utrolig power og præcision.
 
2. Single edge cutout tool: Er designet til at foretage
detaljerede udskæringer i materialer på op til 6mm tykkelse.

3. Double edge cutout tool: Sikrer et minimalt slid og kan
håndtere materialer på op til 5mm tykkelse.

4. Heavy duty cutout tool: Skabt til at skære igennem tykke
materialer på op til 15mm.

5. Creasing wheels: Fås i flere forskellige størrelser og kan 
lave false/bukkelinjer i mange forskellige materialer.

6. V cut tools: Fås i flere forskellige vinkler designet til at lave
spor i kraftige materialer, så du bagefter kan lave ombuk.

7. Elektronisk oscillerende tool: Desginet til at skære 
gennem kraftige materialer på op til 10mm.

8. Pneumatisk oscillerende tool: Designet til at skære 
gennem kraftigere og hårdere materialer på op til 25mm 
tykkelse.
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En maskine – Mange muligheder
Ingen andre maskiner kan matche Summa F-serien i alsidighed. Maskinernes solide konstruktion,
præcision og multifunktionshoved, muliggør brug af op til 3 værktøjer på samme tid. Maskinen har
derfor brede vifter af muligheder for at kombinere værktøjet. Værktøj og moduler kan tilføjes når
som helst i processen, hvilket sparer dig arbejdstid.

Mekanisk styret tryk på 
kniven gør et kiss cut 
på op til 1,2 mm mulig. 
Der medfølger også et 
justerbart ’Nose piece’ 
som sikrer yderligere 
præcision.

Dette kraftfulde modul yder et lodret tryk på 10 kg, et vandret træk på 20 kg, og passer sammen
med en lang række værktøj. Alle stykker værktøj har en stregkode som maskinen selv genkender, 
og indstiller sig selv efter. Flere tangentialmoduler kan bruges samtidig, og flere jobs kan derfor 
køre på samme maskine uden at skifte modul. F.eks. både falsning og skæring.

Designet til at skære
detaljeret i materialer på
op til 6mm tykkelse. En
fjederdreven ’gliding disk’
giver meget præcise
udskæringer og kan
fastsættes til en bestemt
dybde.

Sikrer et minimalt slid og
kan håndtere materialer
på op til 6mm tykkelse. 
En fjederdreven ’gliding 
disk’ giver meget præcise
udskæringer og kan 
fastsættes til en bestemt 
dybde.

Skabt til at skære
igennem tykke
materialer på op til
15mm.

Fås i flere forskellige 
størrelser og kan 
false/ombuk i mange 
forskellige materialer. 
Eks. Papir, karton, 
polypropylen og PVC.

Fås i 5 forskellige 
vinkler og kan skære 
v-formede riller i tunge 
materialer med en 
tykkelse på op til 27mm 
(afhængigt af materialets 
beskaffenhed).  

1. Kiss Cut Tool

2. Single Edge Cutout Tool

3. Double Edge Cutout Tool

4. Heavy Duty Cutout Tool

5. Creasing Wheels

6. V Cut Tools

500-9325   
Creasing Tool  

D25 R3 W8
 

corrugated C Flute (4mm)
corrugated BC Flute (7mm)

500-9329   
Creasing Tool  

D25 1pt 

polypropelene Sheets 
<= 1.2mm

500-9327   
Creasing Tool  
D25 R1.5 W1.5

corrugated E Flute (1.5mm) 
corrugated B Flute (3mm)

500-9326   
Creasing Tool  
D25 R1.5 W8

corrugated B Flute (3mm)
corrugated C Flute (4mm)

500-9328   
Creasing Tool  

D15 2pt 
 

cardboard 300 - 500gr /m2

corrugated E Flute (1.5mm)

500-9340 
V-Cut 0o

500-9341 
V-Cut 15o

500-9342 
V-Cut 22.5o

500-9343 
V-Cut 30o

500-9344 
V-Cut 45o

500-9825 - V-Cut Blade 0.9mm 
Max cutting thickness (without gliding disc) - 18-27mm

500-9826 - V-Cut Hard Metal 
Max cutting thickness (without gliding disc) - 18-27mm

Tilgængelige V Cut Tools 

blades  

honeycomb 
board

reboard foamboard with 
paper <= 5mm 

foamboard with 
paper > 5mm 

500-9807 - Heavy Duty Cutout Knife 45o - 90o

Max cutting thickness - 15mm

Valgmuligheder:

Perfekt til V groove cut i:

390-560 - Tangential Knife 45o wedge 40/25
Max cutting thickness - 1mm

390-551 - Tangential Double Tip Knife 36o

Max cutting thickness - 0.8mm

Perfekt til at skære i:

blades  

paper < 200gsm adhesive vinyl / 
sandblast material

adhesive PVC  
banner vinyl

window film magnetic material

390-534 - Tangential Knife 36o

Max cutting thickness - 0.25mm
390-550 - Tangential Knife 60o

Max cutting thickness - 1.2mm

paper < 200gsm cardboard  
300-500gsm

adhesive vinyl adhesive PVC  
banner vinyl

hard foamboard 
<= 2mm

blades  

polypropelene  
<= 1.2mm

polycarbonate  
<= 0.6mm

magnetic material

500-9801 - Single Edge Cutout Knife 65o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 6mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 6mm

Perfekt til at skære i:

paper  
< 200gsm

cardboard  
300-500gsm

adhesive vinyl adhesive PVC  
banner vinyl

diamond / crystal 
grade vinyl 

blades  

hard foamboard 
<= 1.2mm

polycarbonate  
<= 0.6mm

magnetic materialpolypropelene  
<= 1.2mm

500-9802 - Double Edge Cutout Knife 50o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 3mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 3mm

500-9803 - Double Edge Cutout Knife 60o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 6mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 6mm

blades  

polycarbonate  
<= 0.6mm

varnish blanketspolypropelene  
<= 1.2mm

foamboard with 
paper <= 5mm

cardboard  
300-500gsm

adhesive vinyl adhesive PVC  
banner vinyl

corrugated plastic 
<= 5mm

hard foamboard 
<= 1.2mm

Perfekt til at skære i:

Perfekt til at skære i: 

Tangentialmodul



7. Elektronisk Oscillerende Tool
Perfekt til at skære i:

blades  

500-9800 - L25 Knife 60o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 5mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 5mm

corrugated B Flute 
(3mm)

corrugated C flute 
(4mm) 

corrugated E flute 
(1.5mm)

honeycomb 
board <= 10mm

foamboard with 
paper <= 5mm

foamboard with 
paper > 5mm

gasket

500-9810 - L25 Knife 65o - 80o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 5mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 11mm

500-9811 - L25 Knife 65o - 85o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 5mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 11mm

500-9812 - L28 Knife 65o - 85o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 8mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 14mm

500-9813 - L25 Knife 0o - 65o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 5mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 6mm

500-9814 -L38 Knife 45o - 86o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 18mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 24mm

500-9815 -L33 Knife 45o - 85o

Max cutting thickness (with gliding disc) - 13mm
Max cutting thickness (without gliding disc) - 19mm

Drives af trykluft. Kniven
føres op og ned med 
strøg på 8 mm. Værktøjet 
er meget robust, og klarer
nemt kraftige materialer 
som honeycomb, 
bølgepap og foam board.

8. Pneumatisk Oscillerende Tool
Perfekt til at skære i:

triple walled 
cardboard

double walled 
cardboard 

packaging foam honeycomb 
board >= 10mm

foamboard with 
paper > 5mm

blades  

500-9830 - POT Knife Flat Point L20 T0.63 
Max cutting thickness - 18mm

500-9800 - POT Knife Flat Point L27 T0.63
Max cutting thickness - 25mm

500-9832 - POT Knife Flat Point L20 T1.5
Max cutting thickness - 18mm

500-9831 - POT Knife Flat Point L27 T0.63
Max cutting thickness - 25mm

Dragmodul
Super hurtigt modul der kan lave notater med en pen(9), eller
drag knife(10) til kiss cut på en lang række materialer med 
op til 600 gram lodret tryk. På samme måde som tangential 
modulet kan flere moduler bruges samtidigt. Dette muliggør 
at flere jobs kan køre på samme maskine uden at du behøver 
at skifte modul.

reboard 

foamboard with 
plastic

Perfekt til skæring af 
bløde og mellemhårde 
materialer så som skum- 
og spånplader med op til
25mm tykkelse. Den 
drives af en elektrisk 
motor på 1kW som laver 
op til 12.000 rpm. Kniven 
føres op og ned med 
strøg på 1mm.

Magnetic 
material image

Specielt designet til at 
lave kiss cut på en bred 
vifte af materialer. Med et 
tryk på 600g er den ideel 
til skæring af folie med 
klæber.

Monteres på drag 
mondulet og laver præcise 
aftegninger på mange 
forskellige materialer. 
Virker med tusch både 
fra Summa og 3. parts 
producenter. Der findes 
mange størrelser og 
spidser, og mulighederne 
er uendelige.

Routing modulet på
Summa F-Serien har en
1kW motor som med 
lethed kan håndtere selv
kraftige materialer inden
for grafik- og 
skiltebranchen. Eks. Hard
foam PVC, Plader beklædt
med akryl og aluminium,
træ- og MDF-plader.

Universal pen holder - black 
accepts pen/pencils from 

6.5mm to 10mm in diameter

Universal pen holder - copper 
accepts pen/pencils from 

9.5mm to 11mm in diameter

pens 

paper < 200gsm adhesive vinyl adhesive PVC  
banner vinyl

391-231 - Drag Knife - 60o

Max cutting thickness - 0.6mm
391-358 - Drag Knife - 55o

Max cutting thickness - 0.8mm
391-360 - Standard Knife 36o

Max cutting thickness - 0.25mm

blades  

adhesive vinyl adhesive PVC  
banner vinyl

9. Drag Knife Tool
Perfekt til at skære i:

10. Pen Tool & Universal Pen Holder Tool
Perfekt til at tegne på:

Routingmodul

MP06BK - Fibre Tip Pen - Black

395-430/395-431 Roller Ball Pen - Black / Blue

corrugated plastic hard foamboard polycarbonate plexi foamboard with 
plastic

Hastigheden, som maskinen kører med, afhænger af
materialets beskaffenhed. Modulet leveres med et
støvsugnings-kit som er designet til løbende at 
fjerne støv og spåner. Kittet indeholder børster og 
holder.

Routing modulet benytter en af de tre pladser på
hovedet. Skal du fræse kan du derfor højest have 2
andre værktøjer tilsluttet maskinen.

Routing modulet er kompatibelt med alle maskiner
som er koblet op til en 3-fases strømforsyning. Både
SummaFlex og SummaFlex Pro kan styre routeren
uden du skal købe opdateringer til din software.

Perfekt til fræsning af:

foamboard with 
aluminium

routing bits

500-9850 - Router Bit D3/3 L60/10 1FL UC

500-9852 - Router Bit D4/4 L50/12 1FL UC

500-9851 - Router Bit D3/3 L60/20 1FL UC

500-9853 - Router Bit D4/4 L70/30 1FL UC

paper < 200gsm

MDF
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Cardboard Materials

paper < 200gsm

cardboard 300-500gsm

corrugated B flute (3mm)

corrugated C flute (4mm)

corrugated BC flute (7mm)

corrugated E flute (1.5mm)

honeycomb board <= 10mm

honeycomb board >= 10mm

reboard 10mm

reboard >= 10mm

Roll Materials

adhesive vinyl

adhesive PVC banner vinyl

vinyl banner

sandblast material

diamond grade / crystal grade

window film

Synthetic Materials

corrugated plastic <= 5mm

corrugated plastic > 5mm

hard foamboard <= 2mm

hard foamboard > 2mm

polypropelene sheets <=1.2mm

polycarbonate <= 0.6mm

polycarbonate > 1mm

plexi

Composite Sandwich Board

foamboard with paper <= 5mm

foamboard with paper > 5mm

foamboard with plastic

foamboard with aluminium

Wood

MDF

Special Materials

magnetic

varnish blankets

gasket

foam

Anbefalet

Alternativ
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SummaFlex er et førende stykke software som forbereder jobs, 
laver post-behandling og laver import af plug-ins fra CAD- og 
illustrationssoftware (eks. Illustrator og CorelDRAW). Softwaren 
integrerer F-serien perfekt ind i din arbejdsrutine. SummaFlex er 
det ideelle link mellem din designstation, RIPstation, printer og 
skæremaskine. Når du først har fastlagt rutinen, kan processen 
automatiseres af macro’er, hvilket nedbringer ventetiden mellem 
jobs, og tiden hvor maskinen står stille.

SummaFlex Pro har alle de samme funktioner som 
standardudgaven PLUS understøttelse af ’optical camera 
recognition’. Dette giver stor fleksibilitet når der skal laves 
skæremærker, og større præcision når der laves contour cut.

Stregkoder

Jobs kan åbnes med en stregkode, som har en foruddefineret output-profil. I stedet
for manuelt at kigge systemet igennem kan du scanne stregkoden, hvorefter resten
sker helt automatisk. 

Sortering

For at optimere hastigheden er det vigtigt, hvilken rækkefølge objekterne bliver
behandlet i. SummaFlex kan genkende Start (S) og Slut (E) på vektorer og 
fastlægge den bedste rækkefølge.

En simulering af din ’path’ kan køres igennem for hvert lag, inden det endelige 
output genereres. Hastigheden på simuleringen kan justeres løbende.

Målet er at optimere processen, og du kan løbende foretage ændringer. Herefter 
kan ændringerne testes med en ny simulering.

Milling 

Med den interaktive milling-funktion bliver ændringer i tool-diameter og rotation udført 
med det samme, og straks vist på dit arbejdsområde. Dine milling-objects bliver vist 
med gennemskinnelige farver, og ændring i radius bliver vist i helfarver. Hver gang der 
fortages en forstørrelse, bliver der automatisk foretaget en ny beregning. 

Embossing/gravering: Områderne hvor der skal fjernes materiale bliver markeret med 
en ’milling path’, som enten kan laves med ’hatch’ eller ’island pattern’. Alternativt kan 
opgaven også udføres med ’pocket connection’, hvor værktøjer ikke behøver blive 
løftet fra mediet undervejs. Milling-processen kan foretages i flere forskellige dybder. 
Alle milling paths bliver automatisk genereret og vist. Værktøjets diameter bliver også 
medtaget i beregningen.

Camera recognition 

Alle opmærkninger, som skal bruges i de daglige rutiner, kan styres med
summaFlex Pro. Genkendelsesprocessen, lokalisering af skæremærker og
selve skæreopgaven kan følges i et kamera preview.

Sikkerhedsudstyr 
Sikrer at der ikke sker uheld. En laserstråle omringer
maskinen og kan kontrollere de bevægelige dele. Det
gør, at maskinen kan producere med fuld hastighed.
Når maskinen er i ’Safty mode’ kan indstillingerne
konfigureres efter behov.

Dette kraftige bord kan sættes enten foran eller bag din Summa, og justeres i 
højden så det passer perfekt. Dette muliggør at du kan arbejde på f.eks. Plader der
er mange gange længere end din Summa. Du kan også bruge bordet til at 
efterbehandle det, du lige har lavet på din Summa, mens den arbejder videre med
næste job. Bordet kan klappes sammen.

Kurven er et praktisk redskab til opsamling af stumper og andet spildmateriale, så
din Summa hele tiden har rent bord. Den er stor nok til at rumme adskillige meter
materiale. Kurven hviler på hjul så den nemt kan flyttes rundt, og magneter holder
den på plads når den står i forbindelse med din Summa. Kurven kan vippes, så du
nemt kan komme rundt omkring din Summa.

Kurven kan løftes ud af holderen og er derved nem at tømme.

Udvidelsesbord og Kurv

Denne software giver dig fuld kontrol over din Summa med 
bare en fingerspids! Designet er optimeret til touch-skærm, 
og giver det bedst mulige overblik for dig som skal betjene 
maskinen. Med den tilhørende trådløse fjernbetjening kan du 
frit bevæge dig rundt om din Summa alt i mens du ændrer 
indstillingerne. Fjernbetjeningen er gratis, og følger med som 
standardudstyr til Summa F-serien.
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order codes - hardware

Tekniske specifikationer
Model F1612

Dimensions 2350mm x 1940mm x 1100 mm(without roll support)
92.5” x 76.3” x 43.3” (without roll support)

Media width Up to 65” (1650mm)

Cutting area 1600mm (63” ) wide x 1200mm (47.2”) long  
Up to 50m (164ft) long in multi panel

Repeatability Within + /- 0.05mm on plots

Accuracy 0.05% of move or 0.05mm whichever is greater

Speed Up to 1000mm/sec (39.4”/sec)

Acceleration Up to 1G

Maximum Allowed Forces Vertical: 200 newton
Horizontal: 200 newton

Connectivity USB 2.0

Requirements 3 Phase 230V or 3 Phase 400V+N

Standard Solution includes F Series Flatbed Cutter
Vacuum Pack: (1.3Kw pump, Sound Absorber, 
Switching Valve)
Safety Pack: (Four Pole Laser Beam Systems)
Camera System
Axis Control Software
Remote Controller with charger and USB Bluetooth
Drag Module

Optional Modules / Upgrades Tangential Module
Router Module

Optional tools Kiss Cutting Tool   
Single Edge Cutout Tool   
Double Edge Cutout Tool   
Heavy Duty Cutout Tool   
Creasing Tool D25 R3 W8 H7   
Creasing Tool D25 R1.5 W8 H5.5   
Creasing Tool D25 R1.5 W1.5 H1.5   
Creasing Tool D15 R0.35 W0.7 - 2PT   
Creasing Tool D15 1PT H1.5   
V Cut Tool - 0o

V Cut Tool - 15o

V Cut Tool - 22.5o

V Cut Tool - 30o

V Cut Tool - 45o

Electronic Oscillating Tool  
Pneumatic Oscillating Tool

Consumables for Drag Module

391-332
391-360
391-231
MP06BK
395-430 / 395-431
395-434

Drag Knife Holder for 36o &r 60o

Standard Drag Knives - 36o  (5x)
Drag Knife - 60o

Fibre Tip Pens - Black (4x)
Roller Ball Pens - Black / Blue
Pen Holders

Consumables for Tangential Module

390-534
390-550
390-551
390-560
390-553
395-348
500-9801
500-9802
500-9803
500-9807
500-9825
500-9826
500-3303
500-3315

Standard Tangential Knife - 36o  (5x)
Sandblast Tangential Knife -  60o

Double Tip Tangential Knife - 36o

Tangential Knife 45o  Wedge 25o

Knife Install Tool
Nose Piece for 36o

Single Edge Cutout Knife - 65o

Double Edge Cutout Knife - 50o

Double Edge Cutout Knife - 60o

Heavy Duty Cutout Knife - 45o / 90o

V Cut Blade - 0.9mm
V Cut Blade - Hard Metal
Gliding Disc Single Sided Knife
Gliding Disc Double Sided Knife

Consumables for Electronic Oscillating Tool (EOT)

500-3313
500-9800
500-9810
500-9811
500-9812
500-9813
500-9814  
500-9815

Knife Guide for EOT
Knife for EOT L25 - 65o

Knife for EOT L25 - 65o / 80o

Knife for EOT L25 - 65o / 85o

Knife for EOT L28 - 65o / 85o

Knife for EOT L25 - 0o / 65o

Knife for EOT L38 - 45o / 86o

Knife for EOT L33 - 45o / 85o

Hardware

F1612-02 F Series F1612 Flatbed Cutter

Media Handling Options

500-9111
500-9112
500-9113
500-9121
500-9120

Pneumatic Pack
Roll Support
Conveyor System
Sturdy Folding Extension Table
Catch Basket

Accessories

500-9220 
500-9331

Base for Safety Pole
Vacuum Cleaner for Router Module

Mats and belts

500-9114
500-9115
500-9333

Conveyor System
Protective Mat
Routing Mat

Modules

500-9300
500-9310
500-9330

Drag Module
Tangential Module
Router System

Tools

500-9311
500-9312
500-9313
500-9314
500-9325
500-9326
500-9327
500-9328
500-9329
500-9340
500-9341
500-9342
500-9343
500-9344
500-9320
500-9350

Kiss Cutting Tool
Single Edge Cutout Tool
Double Edge Cutout Tool
Heavy Duty Cutout Tool
Creasing Tool D25 R3 W8
Creasing Tool D25 R1.5 W8
Creasing Tool D25 R1.5 W1.5
Creasing Tool D15 2pt
Creasing Tool D15 1pt
V Cut Tool - 0o

V Cut Tool - 15o

V Cut Tool - 22.5o

V Cut Tool - 30o

V Cut Tool - 45o

Electronic Oscillating Tool
Pneumatic Oscillating Tool

order codes - consumables

Consumables for Pneumatic Oscillating Tool

500-9830
500-9831
500-9832
500-9833

POT Knife Flat Point L20 T0.63
POT Knife Flat Point L27 T0.63 
POT Knife Flat Point L20 T1.5 
POT Knife Flat S Edge L27 T0.63

Consumables for  Routing system

500-9850
500-9851
500-9852
500-9853
500-0241
500-0242
500-0243
500-0244
500-9332

Routing Bits D3/3 L60/10 1FIUC  (3x)
Routing Bits D3/3 L60/20 1FIUC (3x) 
Routing Bits D3/3 L50/12 1FIUC (3x)
Routing Bits D3/3 L70/30 1FIUC (3x)
3mm Collet for 1050 FME
4mm Collet for 1050 FME
6mm Collet for 1050 FME
8mm Collet for 1050 FME
Vacuum Cleaner Bag (5x)

Vi præsenterer den nye Summa F2630. Dette nye skud på stammen har 
en størrelse, der er designet til at vokse med dine opgaver og gøre dig 
endnu mere fleksibel og produktiv. Med et arbejdsareal på 265x305 cm 
muliggør F2630’eren skæring af selv de største storformatsopgaver.

For more information please visit us at www.Summa.eu

For mere information kontakt os gerne på
mail@vikiallo.dk eller 7734 5511



”Vi har sparet 2 mand i produktionen og dermed forbedret vores indtjening på skilteop-
gaver. Vi har samtidig fået højnet kvaliteten, idet Summa skærebordet ikke laver fejl og pro-
ducerer på samme måde dag efter dag. Jeg overvejer nu at skifte min F1612 til den store 
2x3m Summa, som giver endnu højere hastighed.” 
Mike Lassen 
Direktør, Skiltestedet, Esbjerg

”Vores udfordring bestod i skæring af folie, som havde taget til i sådan et omfang, at vores 
produktion ikke kunne følge med længere. Vi kiggede på mange forskellige løsninger og 
efter lang tids overvejelse har vi anskaffet os et Summa skærebord. Valget faldt på Summa 
og Vikiallo, da vi oplevede en høj service og stor hjælpsomhed, helt fra starten af proces-
sen. Summa var det ‘lidt billige’ alternativ til de andre på markedet og vi var i tvivl om det 
kunne klare den mængde print vi har om ugen i KBH afdelingen. Efter at have testet det i 
en periode, må vi sige vi var positivt overrasket. Produktionspersonalet føler det er nemt 
at betjene og kan følge med igen. Vil gå så langt at sige det har været en besparelse at få 
Summa Skærebordet fra dag et!”  
Morten Krogh Christensen 
Adm. Direktør, Kellmann Skilte, Hvidovre

”Vi har eksempler på opgaver der normalt tager 160 mandetimer, som nu er reduceret til 
40 mandetimer. Vi har også reduceret vores spild med mindst 5%. Samarbejdet med Vi-
kiallo’s teknikere fungerer godt, da de hurtigt hjælper os videre hvis der opstår spørgsmål 
til specielle opgaver. Hos os er det Jesper der primært betjener skærebordet. Jesper har 
arbejdet hos Lund Skilte i mere end 25 år og han er ikke i tvivl om at det er firmaets bedste 
investering nogensinde og jeg er enig med ham.” 
Jakob Lund  
Direktør, Lund Skilte, Esbjerg

”Da vi for ca. et år siden stod overfor at skulle investere i et nyt skærebord, valgte vi Sum-
ma. Summa skærebordet udmærker sig ved sin kvalitet, hastighed, brugervenlig software, 
og den kompakte opbygning gør at skærebordet ikke optager værdifulde m2 i produktio-
nen. I forhold til andre skæreborde på markedet er Summa meget konkurrencedygtig på 
prisen, både på maskinen og på diverse knive og tilbehør. Vi er meget tilfredse med vores 
Summa skærebord og er glade for at vi valgte netop denne løsning.” 
Casper Lykkegaard 
XL Grafik & Print, Højbjerg

”Vi har valgt Summa F1612 for at optimere nogle processer i den eksisterende produktion. 
Hovedsagelig opgaver med printet refleksfolie og mindre fræseopgaver. Bordet får inden 
for overskuelig fremtid selskab af en flatbed UV printer.” Anders Pedersen 
Direktør, SignMeUp, Padborg

DET SIGER KUNDER OM 
SUMMA F1612

Fremtidens skærebord

Model F1612 F2630
Mål 235 x 194 x 110cm 349 x 410 x 122cm
Mediebredde Op til 165cm Op til 270cm
Arbejdsareal 160 x 120cm (160 x 50m med conveyr og 

pneumatic)
265 x 305cm (265 x 50m med conveyr og 
pneumatic)

Vakuum Zoner Variabel i bordets bredde 12 zoner (2 rækker og 6 kolonner)
Antal ruller samtidig 1 2
Tandem produktion                Nej Ja
Løsninger fra kr. Kr. 349.990,- Kr. 749.990,-

Med et Summa Skærebord får du en driftssikker løsning til en attraktiv pris. Du kan skære og gennemskære i et 
væld af materialer. Du kan arbejde i folie, pap, plast m.m. Du kan producere med bukkelinjer, konturskæring, 
fræser og mange typer knive.

Du kan nu få det populære Summa F skærebord i 2 størrelser

LAMINATORER I PRINTMEDIER I RIP LØSNINGER I SERVICE I VÆRKTØJ I FOLIER I SKÆREPLOTTERE
SKÆREBORDE I KURSER I MILJØRIGTIGE LØSNINGER I STORFORMATPRINTERE I VARMEPRESSERE

7734 5511 | mail@vikiallo.dk | www.vikiallo.dk
Hos vikiallo finder du 23 engagerede medarbejdere der er klar til at yde dig en super god service. Oplev de 
rigtige løsninger, varerne på lager og 3 showrooms hvor du kan få inspiration til nye løsninger. Udover blæk, 
værktøj og maskiner finder du altid mere end 3.000 ruller materiale, der er klar til at hjælpe dig videre.

Kom til demo i Kolding eller kontakt os for nærmere oplysninger.



Zone 2

Zone 1

Model F1612 F2630

Dimensions 235 x 194 x 110cm 349 x 410 x 122cm

Media Width Up to 165cm up to 27 cm0

Working Area 160 x 120cm 26 x 305cm5

Vacuum 1.3 kW* (50Hz) / 1.5kW (60Hz) 2 x 2.2kW / 2 x 2.55kW (60Hz)

Vacuum Zones Variable over width of achine 12 zones (2 rows x 6 olums)m c

Requirements Standard: 3 Standard:x 400V + N , 50Hz, max 15A 3 x 400V + N , 50Hz, max 20A

Or: Or:3 x 208V + N , 60Hz, max 30A 3 x 208V + N , 60Hz, max 30A

· x 230V, 50Hz, max 15AOr: Or: 3 x 230V, 50Hz, max 30A

· Or: 230V, 50Hz, max 30A*

* Monophase version has other vacuum pump and can’t be equipped with the router option.

Det er nyt på F2630:

Det mere end 8 kvadratmeter store arbejdsområde på F2630 er
inddelt i 12 zoner som automatisk, uafhængigt af hinanden, bliver
aktiveret/deaktiveret. Dette giver dig den største fleksibilitet,
uanset om du arbejder med opgaver i storformat eller skal lave
mindre ting.

Det er nu muligt at indsætte to ruller side om side på Summas
rulleholder, og arbejde mere effektivt end nogensinde før!
’Tandem mode’ muliggør at zonerne ved front- og bagside kan
bruges på skift og gør maskinen endnu mere effektiv. Når du
aktiverer ’tandem mode’ bliver skærebordet delt i to dele, hvilket
gør at du nemt kan fodre maskinen med nyt materiale i den ene
ende, alt imens maskinen arbejder med skæring af en opgave i
den anden ende af bordet. Det gør at du slipper for perioder med
stilstand, og giver dig et meget bedre Work flow, da maskinen
ikke behøver stoppe mellem opgaverne.
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www.vikiallo.dk
tlf.: 7734 5511


