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 СУПЕРИОРЕН  ВИНИЛ И  КОНТУР КАТЕР
Секачот Summa S Class 2 има процесор, што е седум пати 
помоќен од неговиот претходник.

Vibrant color екран на допир во боја, мрежна порта, брза и 
сигурена USB врска и уште побрз OPOS сензор го прават 
секачот S Class 2, подготвен за зададени работни задачи.

Опремен со функционалност, на сечење на дигитално 
испечатени површини, секачот сега е повеќе од кога и да е 
совршен придружник за печатари со голем формат.

Drag or Tangential Knife Drag or Tangential Knife Drag or Tangential Knife Drag or Tangential Knife

Summa S Class 2 

СВЕТСКИ ПОЗНАТ 
ВИНИЛ И  КОНТУР КАТЕР
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Изработката на знаци еволуираше, што значи, потре-бна ви е 
опрема што е и флексибилна и издржлива. Секачите Summa S 
Class 2 се изградени врз основа на цврста конструкција  и 
нудат карактеристики за да се справат буквално со секој 
материјал со кој ги храните.
Како фино нагодената суспензија во спортски автомобил, 
нашето прецизно следење ни овозможува да ставиме поголема 
моќ под хаубата за да ги подобриме перформансите. 
Секачот S Class 2 има двоен сервомотор кој кој е дизајниран да 
сече неверојатно брзо а следењето на Summa ви овозможува да 
го направите тоа со целосна доверба.

Од сечење винил до прецизно, дигитално цртање на хартија и 
пошироко, секачот Summa S Class 2 е машина што прави се, со 
сила да ја заврши работата ден за ден.

Точноста на нашите Европски изработени секачи е токму она 
што ги прави толку издржливи. Не само што добивате 
неверојатна сигурност, туку имате и доверба дека  вашите 
скапи филмови и вредните отпечатоци од винил ќе бидат 
прецизно пресечени , секој пат.

1 Секачот Summa S Class 2 е несомнено светски најнапре-
дниот секач. Со својата ексклузивна табла за контрола на 
допир,исто така е, далеку најлесен за употреба.

2 OPOS X contour cutting alignment овозможува 
OPOS невидена точност и автоматизација, дури и на 
ламинирани слики.

3 Главата за сечење вклучува автоматски нож за сечење, кој по 
избор може да се подеси така што ќе ја изреже вашите медиа на 
зададена длабочина

4 Секачот Summa S Class 2 е стандарден опремен со  Етернет 
порта  за брзо и сигурно поврзување со мрежа и USB-стик може 
да се користи за складирање на податоци за подоцнежна 
употреба.

Осум готови и достапни кориснички конфигурации 
овозможуваат брзо и лесно користење на различни задачи и 
медии.

КАРАКТЕРИСТИ И ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Powerful  
tangential head

Vibrant color 
touch screen

Accurate OPOS X  
contour cutting 

Legendary tracking

Quick accessible
user configurations

FlexCut feature

НАПРЕДЕН СЕКАЧ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ НА 
ФОЛИЈА ЗА ПРИНТ РАБОТИЛНИЦИ 

Model S2 75 S2 120 S2 140 S2 160

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

Media Width 6 to 84 cm 12 to 130 cm 17 to 145 cm 17 to 168 cm

Cutting Area 74.2 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 158 cm x 50 m
‘Oversized’ mode allows a wider cutting area : +/- 7 cm

Alignment Type
• OPOS X (OPOS CAM : Factory upgrade on new

Summa S Class 2 S75T and S160T)
• 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 12 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 141 cm/sec diagonal

Acceleration Up to 5.5 G diagonal

Knife Pressure Drag Knife: Up to 400 grams / Tangential Knife: Up to 600 grams

Connectivity 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.Summacom
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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.

DUAL HEAD
Како опција, S Class 2 T серијата и SummaCut серијата можат да 
бидат опремени со глава за сечење со двојна функционалност. 
Овој специјален Dual Head има дополнителен адаптер за пенкало, 
наместо сензорот OPOS, што ви овозможува да работите 
наизменично со секоја алатка.

Совршено решение за цртање и сечење 
обрасци во еден лесен чекор!

DRAG MOVEMENT

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

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

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

КАРАКТЕРИСТИКИ за  S CLASS 2  SERIES 

MATERIAL TRANSPORT

Следењето и можноста на повторување на 
зададените задачи. Оваа способност на 
повторување во зададените задачи, гарантира 
повторливост во дадените димензии 

СЕЧЕЊЕ СО FLEXCUT
Функцијата FlexCut на Summa ви овозможува да 
исечете едноставни дизајни целосно низ 
материјалот. Наизменично, една должина се сече 
целосно низ материјалот, а една должина се сече на 
половина од патот.

На овој начин се ствара линија на отсечок која воедно ја 
задржува  крутоста на отсечениот материјал нис процесот 
на режење а да потоа дозволува лесно отстранување на 
материјалот кој треба да се одстрани од подлогата.

CUTTING 
PRESSURE

CUTTING  
LENGTH

FLEX 
LENGTH

FLEX
PRESSURE

Загарантираната 
должина на следење, 
исто така, укажува на 
можност за 
извршување на повеќе 
работи 
последователно,  без 
потреба од повторно 
вчитување на 
зададената 
информација.
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КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА
S CLASS 2 SERIES

ТАНГЕНЦИОНАЛНО ДВИЖЕЊЕ

1 Тангенцијалниот нож престанува да сече десно
пред аголот  

2 Мотор го крева и повторно го насочува сечилото.

3 Откако ножот ќе го достигне саканиот 
агол, тој се спушта и продолжува да го сече 

MEDIA OPTIONS

A servo-powered roll-up system (1)

(S2 140 & S2 160) 

По завршувањето на работата, системот уредно ќе ги собере изрежените 
материјали и ќе ја подготви машината за следната работа без надзор. 
Интегрираната функција на задолженија ги дели долгите работи на пократки 
последователни работи.
Затоа, S Class 2 може да ги исече целосните ролни без надзор и да го 
испорача излезот,  убаво завиткан.

A solid, most effective media rack (2)

(S2 140 & S2 160)  
Note: The roll-up system and the media rack cannot be combined.

Extra pinchrollers 
(3)(Серија S CLAS 2 и 
серија SummaCut) Може 
да се инсталираат 
дополнителни држачи 
доколку е потребно.

G-PERFORMANCE MODE
Овој режим е специјално дизајниран за подобрување на брзината, перформа-
нсите на дигиталните операции на завршна обработка на секачите за ролни S2 
до 40%. Предностите вклучуваат побрза брзина на сечење на пошироките 
подлоги и побрзо читање на регистрациските ознаки. Особено во големите 
индустриски зададени потреби, овој режим на изведба G ќе ја докаже својата 
вредност и ќе му даде сериозен поттик на целокупниот тек на работа.
Unlock your boost extension at www.Summa.com/g-performance! 

ТАНГЕНЦИОНАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА НА РЕЖЕЊЕ
Тангенцијалната технологија на сечење гарантира супериорна 
изведба во споредба со најчесто користените техники за вртлив нож. 
Насоката на Тангенцијалниот нож е електронски контролирана, што 
овозможува T серијата да сече прецизно и со многу висок притисок. 
Совршеното сечење овозможува лесно чистење на отсечок, 
заштедувајќи ви драгоцено време.

Со до 600 грама сила на сечење, секачот Summa S Class 2 дозира 
силина на притисок на материјали со голема граматура,  рефлексивни 
материјали со неверојатна леснотија, брзина и точност.
Со Т модел, знаете дека можете да ја завршите работата!

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



SUMMA GOSUITE SOFTWARE PLATFORM 

НАПРАВИГО СЕЧЕЊЕТО ПО 
ТВОЈА ЗАМИСЛА 

GoSign е специјално развиен на барање на корисникот за да го олесни 
работењето што е можно повеќе

• Автоматизацијата на работата ,  значително ја
минимизира интервенцијата на операторот.

• Зголемена флексибилност со опција за директно
сечење од, Adobe Illustrator или CorelDRAW

• Подобрена компатибилност на датотеки, 
помеѓу хардвер и софтвер.

• Изберете го саканиот модел на режење 
според боја или според името на моделот.

• Достапност на функционалноста на дневникот за работа, 

• Компатибилен со: DXF и PLT-датотеки, па дури и датотеки од 
програми за дизајн со отворен извор, како што е Inkscape

• Прилагодени специфични модели  за  вашите работени 
потреби.

GO SIGN CUTTING SOFTWARE 
NEW

 
GoSign е вашиот избор на софтвер за сечење дизајнирање на секачите на 
ролни Summa. Ви овозможува да управувате со текот на вашето работење и 
флексибилност. Уживајте во опциите за автоматско сечење, прилагодена 
конфигурација на акциони множества, лесни приклучоци за програми за 
дизајн и многу повеќе.

Софтверот GoSign  доаѓа заедно со машините вклучува изобилство 
карактеристики за да ве унапредат и понатаму ќе се прошират во иднина. Со 
мало  надополнување, може да се купи Pro пакет, со што ќе се направи 
поголема функционалност, достапна за да се прилагоди на вашиот растечки 
бизнис.

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

Софтверската платформа Summa GoSuite е развиена за да им овозможи на корисниците 
максимално да го искористат протокот и да го намалат работното време. Со софтверот 
„Сума“, операторите, дизајнерите и сопствениците на деловни активности, лесно можат да 
обработуваат и анализираат сложени работни задачиц со голем обем и со голема 
флексибилност. Платформата GoSuite е подготвена за идните задачи и потреби. 
Се користи  употребливост и флексибилност на сосема ново ниво, благодарение на 
спектар на вградени напредни технички иновации.

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

 Barcode functionality

 Hot folder job handling Import 

of plot files �

Twin workflow

 Barcode functionality

 Hot folder job handling 

Import of plot files

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

MACSIGNTM
Софтверот MacSign нуди колекција на приклучоци за Adobe Illustrator. Овие додатоци 
го олеснуваат користењето на машините и даваат зсигурност во производниот тек 
со машината. Приклучоците MacSign се вклучени со секој Summa Cutter и бараат 
само бесплатна регистрација. Компатибилен со: Mac OS X 10.6 и понова верзија, 
вклучително и macOS Catalina.

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.



Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

www.Summa.com

TM

S Class 2 Series
TM

Светски познати секачи на винил и контура

 Follow us:

PRO Grafika
str. Naum Naumovski 75 
1000 Skopje, 
MACEDONIJA

www.prografika.mk




