Zünd S3 to najlepszy wybór

Zünd S3
Dostępne rozmiary

Opis techniczny
Ploter tnący S3

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 S3
Inteligentny i wydajny

Modułowa budowa urządzeń Zünd
Inwestowanie w przyszłość

Modułowa budowa
Wybierz potrzebne funkcje plotera i skonfiguruj własny
zestaw narzędzi, dzięki modułowej budowie maszyn Zünd

Technologia z misją
Urządzenia główne to podstawa koncepcji budowy modułowej
marki Zünd. Tego rodzaju budowa pozwala na dodawanie
dowolnie wybranych narzędzi i opcji w prosty sposób, co
przekłada się na niskie koszty konfiguracji i rozszerzania
funkcjonalności sprzętu. Nowe rozwiązania i innowacje firmy Zünd
są tworzone w ten sam sposób, co gwarantuje ich
kompatybilność. Bez względu na to, jak skonfigurujesz swój ploter
Zünd dziś, będzie to bezpieczna inwestycja na przyszłość.

Produkcja tandemowa
Plotery Zünd umożliwiają jednoczesne ładowanie i rozładowywanie materiałów bez konieczności przerywania pracy plotera.
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 automatyczny system przetwarzania arkuszy/płyt
Dzięki podajnikowi arkuszy ploter S3 może stać się w pełni
zautomatyzowanym systemem produkcji. Arkusze winylowe i materiały wykonane z grubszego kartonu są podawane za pomocą
chwytaków ssących i przenoszone ze strefy ładowania do strefy
cięcia. Po przetworzeniu maszyna przenosi pocięte materiały
i odpadki na stół do rozładunku. Zwłaszcza w przypadku zadań
o dużej objętości ten w pełni automatyczny proces umożliwia
niezawodną i wydajną produkcję.
Powierzchnia cięcia i przytrzymywanie materiału
Urządzenie S3 jest wyposażone w akrylową płytę ssącą. Płyta
ssąca gwarantuje utrzymanie materiału w miejscu, a jej siłę można
regulować na całej szerokości maszyny.

Automatyczna inicjalizacja narzędzi
Do ustawiania narzędzi używa się automatycznego systemu
inicja-lizacji. Dzięki niemu ploter może szybko i precyzyjnie ustalić
odpowiednią głębokość cięcia.

Inteligencja i funkcjonalność
Szczególnie warta uwagi jest inteligentna technologia
sterowania plotera S3. Gwarantuje ona najlepsze wyniki pracy
poprzez połączenie starannie zoptymalizowanej technologii
cięcia z precyzyjnym bezobsługowym układem napędowym.

Ergonomia i funkcjonalność
Budowa plotera S3 jest dostosowana do potrzeb naszych Klientów.
Dlatego urządzenie to jest ergonomiczne, przyjazne użytkownikowi
i proste w obsłudze.

Jednostki zsuwania
Zünd oferuje szeroką gamę systemów zsuwania dla
poszczególnych rodzajów materiałów. Każda technika zsuwania
jest dostosowana i optymalizowana pod kątem właściwości
poszczególnych materiałów. Np. w przypadku tekstyliów
zalecamy wałowy system zsuwania. W połączeniu z rolką
prowadzącą nawet delikatne materiały, takie jak jedwab, mogą
być przewijane bez ryzyka powstania zagnieceń czy rozciągnięć.

