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Zünd D3 to najlepszy wybór

Zünd
Zünd Systemtechnik AG to rodzinna firma ze Szwajcarii
specjalizująca się w produkcji systemów do cięcia cyfrowego.
Marka Zünd to synonim szwajcarskiej jakości, precyzji,
wydajności i niezawodności. Od 1984 r. firma Zünd zajmuje
się projektowaniem, tworzeniem i sprzedażą modułowych
systemów tnących, które cieszą się doskonałą reputacją na
całym świecie, czyniąc z firmy Zünd lidera branży ploterów
cyfrowych. Przewaga technologiczna naszych produktów
wynika z faktu, iż dokładamy wszelkich starań, by nasze
produkty spełniały wysokie standardy jakościowe, były
konfigurowalne i dostosowane do potrzeb Klientów.

Modułowa budowa
Plotery Zünd są tworzone w oparciu o koncepcję modularności, która gwarantuje większą elastyczność i konfigurowalność w stosunku do oferty konkurencyjnych firm. Dzięki
modułowej budowie urządzenia możemy w niedrogi sposób
zmieniać i ulepszać plotery Zünd, dostosowując je do
aktualnych potrzeb w zakresie cięcia cyfrowego. To wszystko
sprawia, że maszyny marki Zünd są niezwykle wydajne
i rentowne, a ich wartość pozostaje taka sama przez wiele lat.

Rentowność
Solidne wykonanie i wyjątkowa jakość – na całym świecie
nieprzerwanie pracują tysiące ploterów marki Zünd, będąc
namacalnym dowodem na bezkonkurencyjną rentowność tych
urządzeń. Innowacyjna technologia i najwyższe standardy
budowy gwarantują niskie koszty obsługi. Kolejną zaletą
naszych produktów jest wyjątkowa energooszczędność.
Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych metod
przetwarzania, najnowocześniejszych generatorów ssących
i zaawansowanych systemów przesuwania materiałów nasze
urządzenia są energooszczędne, przyjazne środowisku
i zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Obsługa Klienta
Zasady, które stosujemy przy produkcji naszych urządzeń
obowiązują również w odniesieniu do obsługi Klienta. Firma
Zünd stawia na efektywność, precyzję i niezawodność.
Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści są zawsze do
Państwa dyspozycji. Bez względu na lokalizację zawsze
można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem
technicznym naszej firmy. Nasze lokalne oddziały
i dystrybutorzy robią wszystko, by czas oczekiwania na
odpowiedź był jak najkrótszy i są zawsze gotowi do pomocy.

Twój najlepszy wybór w dziedzinie cięcia cyfrowego.

Zünd D3
Doskonałość w każdym calu
Elastyczna konfiguracja narzędzi
Wszechstronnie przetestowany modułowy system narzędzi jest dostępny dla obu belek

Podwójne belki = maksymalna
produktywność
W zależności od rodzaju wykonywanego
zadania, przepustowość urządzenia można
podwoić dzięki niezależnej pracy dwóch
belek. Inteligentne sterowniki plotera
optymalnie pozycjonują materiały między
dwoma belkami, gwarantując w ten sposób
najwyższą możliwą wydajność.

urządzenia D3. Wybierz potrzebne funkcje plotera i skonfiguruj własny zestaw narzędzi dzięki
modułowej budowie maszyn Zünd.

Ergonomia i funkcjonalność
Urządzenie D3 można dowolnie
modyfikować i automatyzować poprzez
dodawania różnego rodzaju przedłużeń
i systemów przetwarzania materiałów.
Znacząco zwiększa to produktywność
plotera i ogranicza do minimum ręczną
obsługę urządzenia.
Ergonomiczna budowa ploterów Zünd
znacznie ułatwia pracę operatorowi sprzętu,
co skutkuje jeszcze wyższą wydajnością
urządzenia.

Elastyczne zarządzanie narzędziami
Charakterystyczna modułowa budowa ploterów Zünd pozwala na
szybką i prostą konfigurację potrzebnych narzędzi. Dzięki temu
można szybko reagować na zmiany w wielkości produkcji,
oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

Imponująca moc i solidne wykonanie
Wysokowydajne plotery Zünd są stworzone do pracy w trybie
zmianowym. Dlatego do ich produkcji wykorzystujemy jedynie
solidne komponenty wysokiej jakości. Świadczy o tym
nieporównywalnie wysoka jakość, najwyższa niezawodność
i imponująca wydajność naszych urządzeń.

Zintegrowana inicjalizacja narzędzi
Szybkość, precyzja, oszczędność czasu: ustawianie noży, frezarek
i bigowników odbywa się za pomocą w pełni zautomatyzowanego
systemu inicjalizacji. Ręczna konfiguracja sprzętu w celu
ustawienia odpowiedniej głębokości cięcia nie jest już potrzebna.

Dokładność w każdym calu
Plotery marki Zünd to urządzenia wysokoprecyzyjne. Wszystkie
komponenty – od układu napędowego po ostrza tnące, zostały
zaprojektowane w taki sposób, by zagwarantować ich pełną
kompatybilność, która przekłada się na wydajność produkcji i
zadowolenie Klientów.

W pełni zautomatyzowana produkcja BHS
Wydajność, wysoka jakość i elastyczność –
system przetwarzania Zünd Board Handling
System umożliwia produkcję w trybie
całodobowym i ograniczenie liczby
pracowników do minimum. W pełni
zautomatyzowany system załadunku i rozładunku ogranicza ilość pracy do
przynoszenia i wynoszenia palet
z materiałami.

