
  

 
 
 

PLOTERY TNĄCE Summa serii S One  

Plotery Summa serii S One to najnowocześniejsza inżynieria, wyrafinowane oprogramowanie i wszechstronne 

ulepszenia połączone w jedną całość, aby zapewnić niezrównane osiągi. 

 
Summa wyróżnia się niezawodnością, trwałością  
i wszechstronnością. Seria produktów S One jest 
budowana według surowych wymagań, wyróżniających 
produkty Summa, w oparciu o wieloletnie doświadczenie 
i w całości opracowywane z myślą o użytkowniku. 
Plotery z nożem wleczonym zapewniających najwyższą 
dokładność cięcia konturów w drukowanej grafice.  
To połączenie zaawansowanych funkcji sprawia, że 
ploter rolkowy S One jest elastyczną i przyszłościową 
maszyną, która może rozwijać się wraz z aspiracjami  
i celami Twojej firmy przez wiele lat.  
 
 
 
 
 
 

JAKOŚĆ 
Summa słynie z niezwykle trwałych i niezawodnych 
maszyn. Najważniejszym priorytetem jest jakość. Summa 
dostarcza nie tylko trwały i niezawodny produkt, ale 
także pozwala spełnić najwyższe standardy rynkowe 
swoim użytkownikom. Tytanowe pokrycie rolek wałka 
napędowego zapewnia wieloletnią trwałość przy bardzo 
intensywnej pracy. Gwarancja precyzji cięcia nawet na  
8 metrowych projektach, również po wielu latach 
intensywnej pracy. 
 

FUNKCJONALNOŚĆ 
Cięcie folii jest głównym zadaniem ploterów rolkowych 
S One. Summa rozwinęła plotery S One aby spełnić tę 
potrzebę we wszystkich aspektach. Jeśli chcesz 
wykonywać długie prace, jeśli chcesz, aby praca została 
wykonana na czas i jeśli chcesz uzyskać idealne cięcie 
bez żadnych kłopotów – S One jest właśnie dla Ciebie.  
S One oferuje to wszystko i więcej.  
 

KOMPATYBILNOŚĆ 
Plotery Summa są popularne na całym świecie. 
Sterowniki do tych maszyn są dołączone do prawie 
każdego oprogramowania do tworzenia grafiki 
reklamowej. Plotery S One zawierają wszystkie 
narzędzia niezbędne do szybkiego i łatwego podłączenia 
do istniejącego systemu – są kompatybilne z większością 
RIP-ów. 
 

WYDAJNOŚĆ 
Wszystkie plotery przetwarzają dane projektów w 
sposób umożliwiający wycinanie skomplikowanych 
kształtów i czcionek ze zwiększoną efektywnością. 

 
   



  

Modele S1D60 S1D120 S1D140 S1D160 

Wymiary 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 196 x 70.4 x 111.2 cm 

Szerokość 
mediów 

7.9 do 70.5 cm 13.3 do 135 cm 18.7 do 150 cm 18.7 do 169 cm 

Maks. szerokość 
robocza 
Tryb rozszerzony 

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 

Gwarantowana 
powtarzalność 

max 8m dla mediów zgodnych ze specyfikacją o szerokości do 762 mm 
max 4m dla mediów zgodnych ze specyfikacją o szerokości powyżej 762 mm 

Precyzja 0.2% ruchu lub 0.25 mm, to co większe 

Prędkość do 1131 mm/s po przekątnej 

Przyśpieszenie do 3 G po przekątnej 

Nacisk noża 0 do 600 g (regulacja co 5g) 

Łączność Ethernet, USB, WiFi (w zależności od regionu) 

 

 

Podajnik arkuszy Summa Tray One usprawnia automatyzację, ułatwia obsługę nośników i oszczędza wiele czasu 
operatorowi plotera. 
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