Opis techniczny
Ploter tnący G3

Twój najlepszy wybór w dziedzinie cięcia cyfrowego.

Zünd G3
Perfekcja tkwi w szczegółach
Modułowa budowa
Wybierz potrzebne narzędzia,moduły i stwórz ploter Zünd doskonale
dopasowany do Twoich potrzeb

Wydajne 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.

Przetwarzanie materiałów o grubości do 110 mm
Plotery G3 są dostępne w wersjach z prześwitem 30, 60 i 120 mm
pomiędzy głowicą a powierzchnią stołu. W zależności od
konfiguracji, maszyna może przetwarzać materiały o grubości do
110 mm. Dzięki temu firma Zünd może oferować Klientom
elastyczne i różnorodne rozwiązania.

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.

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.

Zoptymalizowana technika przytrzymywania materiału
Przytrzymywanie materiału na stole odbywa się za pomocą turbiny
ssącej. Obszar ssania jest podzielony na kilka różnych stref, a siłę
przytrzymywania można regulować na całej szerokości maszyny.
Energooszczędne generatory próżniowe gwarantują niezawodne
przytrzymywanie materiału podczas jego przetwarzania.

Zünd G3
Inteligentny i wydajny
Ergonomia i funkcjonalność
Plotery G3 są projektowane i tworzone w taki sposób, by
odpowiadać na potrzeby naszych Klientów. Dzięki temu są
proste w obsłudze i przyjazne użytkownikom.

Kompatybilne oprogramowanie
Oprogramowanie Zünd Cut Center zawiera obszerną bazę
materiałów i narzędzi z przypisanymi do nich optymalnymi
parametrami cięcia. Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane
z cyfrowymi procesami produkcji i efektywnie wspiera użytkownika
na każdym etapie realizacji zadania.

E.g.: Configuration with cutter extension and center winder

11 dostępnych rozmiarów
Bez względu na rodzaj produktu czy wielkość przebiegu system G3
pozwala na dopasowanie rozmiaru do potrzeb produkcyjnych
Klienta.

Imponująca moc i solidne wykonanie
Wysokowydajne plotery Zünd są stworzone do pracy w trybie ciągłym,
całodobowym. Do produkcji ploterów Zünd wykorzystujemy tylko solidne,
wysokiej jakości komponenty, dzięki czemu Klienci mogą zawsze polegać
na naszych maszynach i oczekiwać niezmiennie wysokiej jakości
wyjściowej, niezawodności i wyjątkowej trwałości sprzętu.

Cięcie włókien węglowych
Plotery marki Zünd wykorzystywane do wykonywania produktów
z włókna węglowego są w pełni szczelne, by zapobiegać przedostaniu się pyłu do wnętrza maszyny. Wysokiej mocy narzędzia
tnące mogą precyzyjnie ciąć materiały kompozytowe bez ryzyka
przemieszczenia się jakichkolwiek włókien.

Inteligentne zabezpieczenia
Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa są priorytetem dla wielu
naszych klientów. Zabezpieczenia zastosowane w ploterach G3
aktywnie wspierają pracę operatora maszyny i włączają się jedynie
wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne.

Zünd G3 to najlepszy wybór

Opcje konfiguracyjne G3
Inwestycja na przyszłość
Plotery gwarantujące sukces
Urządzenie główne to podstawa koncepcji budowy modułowej marki
Zünd. Wszystkie opcje i narzędzia zaprojektowano tak, by były
częściami modułowymi, z których można w prosty i oszczędny
sposób stworzyć własny sprzęt poprzez łączenie wybranych
modułów.
Bez względu na to, jak skonfigurujesz swój ploter Zünd dziś, będzie
to bezpieczna inwestycja na przyszłość.

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 wycinarek 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.

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.

Modułowa budowa
Plotery Zünd są tworzone w oparciu o koncepcję modularności,
która gwarantuje większą elastyczność i konfigurowalność

W pełni zautomatyzowany system załadunku i rozładunku ogranicza
ilość pracy do przynoszenia i wynoszenia palet z materiałami.

Produkcja półautomatyczna
Plotery Zünd umożliwiają ładowanie i rozładowywanie materiałów
bez konieczności przerywania pracy urządzenia. Operator
załadowuje i wyładowuje materiały po jednej stronie maszyny, a
ploter kontynuuje pracę po drugiej stronie. Taki układ pozwala na
zwiększenie produktywności poprzez zminimalizowanie przestojów i
zmaksymalizowanie przepustowości.

W pełni zautomatyzowana obsługa rolek
Wytrzymała budowa przewijarki Zünd Center Winder pozwala na
przetwarzanie rolek ważących nawet 100 kg. Wysokiej klasy system
napinający gwarantuje równomierne napięcie materiału na całej
powierzchni. Nawet najbardziej wymagające tekstylia są podawane
do maszyny bez jakichkolwiek zmarszczeń lub rozciągnięć.
Napędzanej silnikiem przewijarki Center Winder można używać
również do ponownego nawijania materiału na rolkę.

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.

Zünd G3
Dostępne rozmiary

