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Од 1996 година, серијата SummaCut еволуира и  стана најдобра во 
светот, лидер со напредни перформанси. Новата серија SummaCut е 
производ на брилијантен европски инженеринг на Summa. 

Направени се бројни доработки на технологијата OPOS X.
OPOS X технологијата сега е интегрирана во ново дизајнираната глава 
за режење. 

Серијата SummaCut е способна да чита ознаки за регистрација за 
контура и сечење на стандардни материјали, рефлективни, 
холографски или огледални материјали, како и многу други 
ламинирани материјали кој се користат денесна.

 СУПЕРИОРЕН  ВИНИЛ И  КОНТУР КАТЕР

TM

SummaCut Series 
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ВИНИЛ СЕКАЧИ ШТО ГО ПОСТАВУВА ИНДУСТРИСКИ  
СТАНДАРД НА  ПЕРФОРМАНСИ И БРЗИНА 

Секачот SummaCut има сложени алгоритми за
компензација на  секоја деформација на отпечатокот, 
користејќи го светската најсигурна технологија на 
сензори. Ова ја прави SummaCut машина победник во 
сечење по контура за кој било знак или отпечатен 
материјал

Инженерите од сума знаат дека не постои поважна 
карактеристика на винил-секач од tracking. Ова е 
причината зошто секој секач што го градиме 
започнува со нашиот ексклузивен и патентиран 
MicroSprocket ролери .

1 Големиот и лесен за употреба контролен панел, ви овозмо-
 жува брзо и лесно менување на поставките како што се 
брзината, притисокот и режимот на работење
2 Нашата брза-глава за сечење с има најголема точност и 
исклучително сигурно и без напор сечење на винил.

3 Интегрираните ролери за медиуми и прирабниците за 
тркалање го вчитуваат вашиот винил, ги одржуваат 
медиумите на вистинскиот пат, дури и при сечење со 
голема брзина. 
4 Усогласување на сечењето на контурите OPOS X, значи 
дека можете да со сигурност изрежете отпечатената 
графика.

Нанесување на најдобрите материјали во уникатен процес, 
се осигурува да секој валјак има прецизен дијаметар, го 
елиминира  ризикот од абење и оксидација на материјалот  
што обезбедува сигурен тракинг ма материјалите.

Добивате квалитетна изработка за поволна цена.  Станува 
збор за вредност. Со перформансите на сечење, кои им 
конкурираат на другите врвни секачи, не е изненадување 
што  SummaCut D60 e поволна цена  е еден од 
најпопуларните винил машини некогаш направени.

Model D60 D120 D140 (FX) D160

Dimensions 100 x 35 x 30 cm 160 x 68 x 112 cm 175 x 68 x 114.5 cm 198 x 68 x 114.5 cm

Media Width 7 to 66 cm 12 to 126 cm 18 to 141 cm 18 to 164 cm

Cutting Area**
extended mode

60 cm x 50 m**
63 cm 

120 cm x 50 m
123 cm

135 cm x 50 m**
138 cm 

157.5 cm x 50 m
160.5 cm 

Alignment Type
• OPOS X
• Barcode Jobrecognition

• Up to 2 x 64 marks on the X-line
• Y- Line compensation

Tracking 
Performance

Within +/- 0.1 mm on plots: up to 8 m long on rolls up to 760 mm wide*
up to 4 m long on rolls over 760 mm wide*

Accuracy 0.2 % of movement or 0.25 mm, whichever is greater*

Speed Up to 113 cm/sec diagonal

Acceleration Up to 3 G diagonal

Knife Pressure 0 - 400 grams, in 5 gram increments

Connectivity
USB
RS232 (serial) 

USB
Ethernet

USB
Ethernet

USB
Ethernet

Power Requirements 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximum

Included Software Cutter Control software; WinplotTM & MacSignTM Cut cutting software

*For complete specifications, please visit www.Summa.com 
** SummaCut FX series differ from the regular series, please see the next page for the SummaCut FX series specifications

Accurate OPOS X  
contour cutting 

Legendary 
tracking

FlexCut 
feature

Intuitive 
control panel

КАРАКТЕРИСТИ И ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
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DRAG MOVEMENT

КАРАКТЕРИСТИКИ  SUMMACUT SERIES 

MATERIAL TRANSPORT

Следењето е можност за пренесување на 
задачите од машината на медиумите преку  
повторлив начин. Оваа способност осигурува 
дека една работа се изработува во рамките на 
спецификациите, покривајќи ја целосната 
гарантирана должина на следење. Како и да е, 
можете да прифатите и подолги работни задачи
на секачот.

СЕЧЕЊЕ НИЗ МАТЕРИЈАЛ СО FLEXCUT

Функцијата FlexCut на Summa ви овозможува да исечете 
едноставни дизајни целосно низ материјалот. 
Алтернативно, една должина да исечете целосно низ 
материјалот, а една должина до половина.. 

На овој начин се создава еден вид линија за раскинување,
изработувате одвоена налепница .

CUTTING 
PRESSURE

CUTTING  
LENGTH

FLEX 
LENGTH

FLEX
PRESSURE

Загарантираната 
должина на следење, 
исто така, укажува на 
можност за извршување 
на повеќе работи 
последователно, 
надминување на 
гарантираната должина 
на следење неколку пати 
без потреба од повторно 
вчитување на медиумот.

DRAG KNIFE ТЕХНОЛОГИЈА
Неговата едноставност ја направи 
технологијата Drag Knife (или вртлив 
нож) најчесто користена.

Параметар за поместување го 
дефинира растојанието помеѓу врвот 
на ножот и ротирачкиот центар. 

Со цел да се знае позицијата на слободно 
ротирачкиот нож внатре во држачот на 
ножот, се прави тангецијана влечење,  врвот 
на ножот ќе проследува соодветно движење .

Сума секачите вклучуваат подобрени методи 
за оптимизирање на ова движење на 
влечење на глава со цел да се добие најдобар 
можен квалитет на сечење.

1 Ножот за влечење престанува да сече 
веднаш пред да застане во агол.

3 Откако движењето на влечење е 
завршено, сечењето на аголот ја 
завршува својата функција.

2 Ексцентричното сечило се врти со 
изведување на движење на влечење 
до посакуваниот агол, никогаш не 
излегувајќи од медиумот.



СЕЧЕЊЕ НА КОНТУРА СО OPOS
Автоматскиот систем за усогласување на контурата OPOS се залага за 
систем за оптичко позиционирање. Технологијата на сензорот OPOS X 
препознава пасери на широк спектар на материјали. Некои од неговите 
карактеристики вклучуваат целосно автоматизиран работен тек со 
користење на бар-кодови на ОПОС, што ви овозможува да извршите 
контурно сечење на повеќе работни задачи без додатна интервенција.

Друга карактеристика го автоматизира контурното сечење на повеќе 
листови со повторувачка графика. За време на овој работен тек, 
сензорот OPOS ќе започне да бара ознаки, веднаш по поставување на 
нов лист.

MULTIPLE STRENGTHS

Една од предностите на OPOS е единствената 
можност за регистрирање на повеќе ознаки: 
минимум 4 и максимум 128 марки по 
должината на работата и OPOS XY линија 
напред и назад на работното место (XY 
линија во задниот дел работата е 
опционална само за моделите S класа 2). 
Линијата OPOS XY овозможува да се 
компензираат деформациите по должината 
на ширината на машината. Оваа 
комбинација му овозможува на нашиот 
систем попрецизно да ги намали контурите 
големи работни места. 

Without
OPOS

With
OPOS

OverCut
OverCut го продолжува векторот на почетокот и 
на крајот од кривата. Ова осигурува дека 
дизајнот е целосно пресечен. Без функцијата 
OverCut, исечената линија може да не биде 
целосно затворена, предизвикувајќи 
потешкотии при чистење.
OptiCut 
OptiCut, функција специјално развиена за секачи 
за влечење на ножот, симулира тангенцијално 
сечење. Поради перформансите на комплексни 
движења, опцијата OptiCut ги компензира 
промените во поместувањето на сечилото, 
предизвикани од абење. Функцијата OptiCut се 
грижи ножот да е правилно ориентиран. Оваа 
револуционерна технологија ви дава оптимален 
квалитет за време на животот на вашиот нож.

Сума секачите се полни со  интели-
гентни решенија за оптимизирање на 
податоците за сечење.

Сите секачи на Сума користат напредна 
технологија за прегледување на векторот 
со која се сечат комплексни слики и 
букви со подобрена ефикасност. 

Придобивките се обемни. Времето на 
сечење е значително намалено, 
кривините се помазни, а моторите се 
помалку оптеретени, што го зголемува 
животниот век на плотерот.

Другите интелигентни карактеристики 
вклучуваат:

ВНАТРЕШНА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА

without / with OptiCut

OverCut

5 mm character

SUMMARY
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D140 FX

МЕДИЈА КОРПА 
(OPTIONAL D60 & D140FX)

Како што медиумот се изработува, 
излезот уредно ќе се собира во 
текстилна корпа, по избор по 
моделите D60 и D140FX, 
спречувајќи собирање прашина и 
остатоци на  медиумите. Ова го 
елиминира проблемот на контактот 
на медиумите со валкани подови, 
што може да ги загади работните 
површини и да резултира во 
заглавување на честички помеѓу 
винилот и ножот. 

За моделите S Class 2 Series and SummaCut D120-D140-D160, 
медија корпата е стандардно вклучена во понудата

OPTIONAL STANDS 

FOR SUMMACUT D60

1 Sturdy Metal Stand 
on 4 roller casters  

(#399-050)

2 Sturdy Metal Stand  
with fabric basket on 

4 roller casters
 (#399-075)

SUMMACUT FX SERIES
Price Breaker
Benefit from all the features of the SummaCut 
Series at an affordable price. 

With pinch roller positions handling most 
common sizes and an extended cutting mode, 
the SummaCut FX Series is optimized for most 
common media sizes.

D140 FX
Working Area

1 1324 mm 2 1174 mm 3 954 mm

4 864 mm 5 720 mm 6 570 mm

7 454 mm 8 350 mm 9 260 mm

D140 FX
Target Media 
Width

1 1372 mm 2 1220 mm 3 1000 mm

4 914 mm 5 762 mm 6 610 mm

7 500 mm 8 406 mm 9 297 mm

FEATURES SPECIFICALLY FOR 
THE SUMMACUT SERIES



SUMMA GOSUITE SOFTWARE PLATFORM 

BUILD A CUTTING WORKFLOW 
TO YOUR PREFERENCE 

GoSign is specially developed with the user in mind to streamline his workflow 
as much as possible. 

• Workflow automation, minimizing operator
intervention substantially.

• Increased flexibility with the option to cut directly from
Adobe Illustrator or CorelDRAW.

• Material manager with your most commonly used materials
and the possibility to add other material types as you go.

• Enhanced file compatibility, providing perfect synergy
between hardware and software.

• Choose your preferred import method –
by colour or by layer name.

• Availability of job log functionality, one step closer to making
the Summa roll cutters Industry 4.0 compatible.

• Compatible with: DXF and PLT files and even files from open
source design programs, such as Inkscape.

• Custom action sets tailored to your specific workflow needs.

GOSIGN CUTTING SOFTWARE 
NEW

 
GoSign е вашиот прв избор софтвер за сечење дизајниран за секачите  
Summa. Ви овозможува да управувате со вашиое работени задачи со  
голема флексибилност. Уживајте во автоматски опции за сечење, 
прилагодена конфигурација на акциони множества, лесни 
приклучоци за програмски дизајн и многу повеќе.. 
Софтверот GoSign што доаѓа заедно со машините вклучува изобилство 
на комотни решенија. За мало надополнување, може да се купи Pro 
пакет, со што ќе се направи уште поголема функционалност достапна  
на вашиот растечки бизнис.

  Video available on www.Summa.com/video/GoSign

Развиенa Е софтверска платформа Summa GoSuite за да им овозможи на 
корисниците максимално да го искористат протокот и да го намалат  времето на 
изработка. Со софтверот „Сума“, операторите, дизајнерите и сопствениците на 
деловни активности, лесно можат да обработуваат и анализираат сложени работни 
задачи со голем обем и флексибилност. Платформата GoSuite е подготвена за  
иднината. Можни се употребливост и флексибилност на сосема ново ниво, 
благодарение на целиот спектар на вклучени напредни алатки.

GoSign 2.0 GoSign 2.0 Pro Pack

Standard available on www.Summa.com One-time Pro version purchase (395-995)

� All common functionalities specific to cutting programs: 
sorting, weeding box, multi-copy, ...

� All common functionalities specific to cutting programs: 
sorting, weeding box, multi-copy, ...

� Custom configuration of action sets � Custom configuration of action sets

� Plug-ins for Adobe Illustrator and CorelDRAW � Plug-ins for Adobe Illustrator and CorelDRAW

� Material Manager � Material Manager

� Job log functionality � Job log functionality

� Camera recognition � Camera recognition

 � Twin workflow  � Twin workflow

� Barcode functionality � Barcode functionality

� Hot folder job handling � Hot folder job handling

� Import of plot files � Import of plot files

Download for free on www.summa.com Talk to sales

MACSIGNTM
The MacSign software offers a collection of plug-ins for Adobe Illustrator. These plug-ins 
facilitate the development of the cutter designs and add considerable value to the roll cutter's 
production workflow. The MacSign plug-ins are included with every Summa Cutter and only 
require a free registration. Compatible with: Mac OS X 10.6 and later, including macOS Catalina.9

RENEWED
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Summacut & S Class 2 D series General

CONSUMABLES

Cutter knife guidelines
When you choose a knife to cut your material, always use the 
lowest degree knife (shallowest angle), assuming the thickness of 
the material did not exceed the maximum listed for that knife.

391-360 / Dia 1.5 mm 
36° Drag Blade (5 pcs)

391-231 / Dia 1.5 mm 
60° Drag Blade (1 pc)

391-358 / Dia 2 mm  
55° Drag Blade (5 pcs)

391-595 Pouncing Kit
SummaCut

395-313 Pouncing Kit
S Class 2 D Series

395-430 Roller Ball (5 pcs-Black) 

395-431 Roller Ball (5 pcs-Blue) 

MP06BK Black fiber-tip  
(4 pcs-0,3 mm pens)

391-592 Pouncing Pin (1 pc)

S Class 2 T series

390-534 36° Tangential Blade (5 pcs)

390-551 36° Double Tip Blade (1 pc)

390-560 45° Double Wedge (1 pc)

390-550 60° Tangential Blade (1 pc)

395-322 Tangential Knife Holder 

395-323 Tangential Drag Knife Holder

395-348 Standard Nose Piece
395-347 Low Nose Piece
395-330 Dummy Nose Piece

390-553 Blade Install Tool

395-315 Pouncing Kit 
S Class 2 T Series

395-376 Fiber-tip Pen

395-324 Holder for Ballpoint

395-325 Ballpoint

391-592 Pouncing Pin (1 pc)

395-434 Universal Pen Holders (2 pcs) 
Black/Copper 
Not compatible for extra pen position with dual heads

391-332 / Dia 1.5 mm 
Standard Drag Knife Holder

391-363 / Dia 2 mm 
Thicker Material Knife Holder

A. 400-565 Cutting Strip (1 Pc)
B. 391-290 Cut-Off Knife  
     (Without trackbase)
C. 391-510 Core Holders (2 Pc)
D. 395-401 Pinch roller  
       (set of 2 with 4 clips)

E. 391-598 Pouncing Strip (30 meter)
F. 391-146 Replacement Blades  
    (10 Pack)
G. MP06BK Plotter Pen (4 Pc)
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Standard Vinyl

Engineering Reflective

Sandblast (Monument)

Rhinestone

Heat Press (Apparel)

Material thickness is the first specification to determine which knife to use. 
If the material thickness is unknown, please use the following recommended chart.

Max. Thickness (mm) 0.25 0.60 0.80 0.25 0.25 1.00 1.20

Max. FlexCut 
Thickness (mm) 0.50 0.60 0.80 0.25 0.25 1.00 1.20

391-332 / Dia 1,5 mm 
Standard Drag  
Knife Holder 

391-363 / Dia 2 mm 
Thicker Material  
Knife Holder 

395-322 
Tangential Knife Holder

395-348 
Standard Nose Piece

395-347 
Low Nose Piece

395-330
Dummy Nose Piece is used for Ballpoint and Holder for Drag Blades

Recommended

Alternative

UNIQUE BENEFITS OF SUMMA’S DEDICATED 
CUTTING EQUIPMENT

� Relies on a constant quality of the cut for which it is specially designed.
� Handling up to 128 marks with Summa's alignment system OPOS X.
� Perfect integration between Summa software and hardware  

to get the most out of the cutters.
� Professional-grade cutting heads are far more capable and  

powerful than light-duty cutting heads on inkjet printer-cutters. 
� Handling very rigid materials as opposed to printer-cutters. 
� Powered by heavy-duty motors, able to handle the weight of large, 

laminated prints.
� Obtains a much greater consistency and precision, ensuring  

easy weeding. 
� Optimized for all types of printing and add value to many  

a sign maker’s business.
� Cutting vinyl graphics and lettering, which are methods  

that make no sense to schedule into a print production. 

TWO BEATS ONE

DISADVANTAGES OF A HYBRID 
PRINTER & CUTTER

� Alignment systems are limited to a 4-point 
method and are therefore slow, inaccurate 
and limited in use. 

� Sending jobs back into print production to 
cut jobs delays other printing tasks and 
significantly limits the printer’s capacity.

� The light-duty cutting heads on inkjet 
printer-cutters have less cutting force and 
are less capable. 

� The cutting speed of integrated printer-
cutters is much lower. 

� With modern print techniques, a great 
deal of heat is used, deforming the printed 
material significantly. 

� Long jobs will fail completely. Cutting after 
printing without reloading and aligning 
generates significant shift between the 
print and the cut line.
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