
  

 
 
 

 

PLOTERY TNĄCE Summa serii S2-Class 
 

Plotery Summa serii S2-Class  zapewniają maksymalną wydajność, gwarantują jakość cięcia 
oraz intuicyjną obsługę. Bardzo solidna konstrukcja urządzenia pozwala na naprawdę szybką pracę 
i radzenie sobie z najtrudniejszymi materiałami, takimi jak: folie kamieniarskie, folie magnetyczne 
czy odblaskowe. Seria T łączy w sobie precyzję plotera płaskiego z łatwością i szybkością plotera  
z podajnikiem rolkowym. Wszystko to dzięki zastosowaniu głowicy tnącej True Tangential (nóż 
aktywny do cięcia stycznego). 
 
 

Technologia głowicy aktywnej 
gwarantuje lepszą wydajność    
w porównaniu z techniką   
standardowego noża wleczonego. 
Połączenie niesamowitej dokładności 
z konstrukcją typową dla maszyn 
produkcyjnych sprawia,  że plotery te 
są praktycznie nie do zdarcia. 

   
 

 
 
 

S2-Class to doskonała jakość i niezawodność. 
Niedościgniona technologia na wyciągnięcie ręki. 

Najbardziej zaawansowane plotery do szerokich zastosowań. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Modele S2-75T S2-120T S2-140T S2-160T 

Wymiary 141 x 68 x 111 cm 187 x 68 x 111 cm 202 x 68 x 111 cm 225 x 68 x 111 cm 

Szerokość 
mediów 

6 do 84 cm 12 do 130 cm 17 do 145 cm 17 do 168 cm 

Maks. szerokość 
robocza 
Tryb rozszerzony* 

74.2 cm x 50 m 
*rozszerzenie +/- 7cm 

120 cm x 50 m 
*rozszerzenie +/- 7cm 

135 cm x 50 m 
*rozszerzenie +/- 7cm 

158 cm x 50 m 
* rozszerzenie +/- 7cm 

Gwarantowana 
powtarzalność 

+/- 0.1 mm do 12 m (Media < 760 mm) 
+/- 0.1 mm do 4 m (Media > 760 mm) 

Precyzja 0.2% ruchu lub 0.25 mm, to co większe 

Prędkość do 1141 mm/s po przekątnej 

Przyśpieszenie do 5.5 G po przekątnej 

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

Łączność Ethernet, USB 

 
 
OPOS CAM 
Plotery serii Summa S2-Class T Opos CAM to generacja ploterów tnących wyposażona w narzędzie jakim 
jest kamera, do pozycjonowania konturowego. Dzięki takiemu połączeniu plotery serii Opos CAM  stanowią 
najlepsze rozwiązanie dla firm gdzie wymagana jest duża prędkość, precyzja oraz dokładność przy cięciu po 
konturze zarówno krótkich jak i bardzo długich projektów.  

 
 
Opcjonalny moduł zwijania folii Roll-up – nawijarka 
Po zakończonej pracy, moduł starannie zwija  
folię przygotowując ploter do przyjęcia  
następnego zlecenia.  
 
 
Opcjonalny Media rack 
Przechowuj rolki z mediami efektywnie i utrzymuj  
porządek w środowisku pracy dzięki opcjonalnemu  
stojakowi na nośniki. System roll-up 
i nie można łączyć stojaka na media. 
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