ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
L3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР

Вашият първи избор в дигиталното рязане.

L3 Кътер за кожа
Характеристики, които стимулират

Система за проектиране –
Системата за проектиране визуално подпомага
потребителя през всички фази на производството:
от настройки и автоматично или интерактивно
кроене,до избиране/сортиране на скроените части.

Скорост при проектирането - Изключителната продуктивност на L3 кътера
произхожда от неговия находчив контрол на движението, прецизна
задвижваща система и ефективната режеща технология.
Ефективност на работния процес – производството и натоварването
/разтоварването на материалите настъпва по едно и също време. Зелена
LED светлина сигнализира коя зона може да бъде достъпна безопасно по
всяко време.
Режеща повърхност – Режещата повърхност съдържа много стабилна,
перфектно конструирана алуминиева конструкция, доставяща продуктите,
които се нарязват съвършено.

Задържане на материала – Режещата повърхност е разделена на
индивидуално контролируеми вакуумни зони. Безстепенна, променлива
вакуумна турбина подсигурява кожата да стои стабилно на място по време
на процеса.
Надеждна прецизност – Кътерите на ZUND са производствени машини.
Всички компоненти- от задвижващата система до остриетата –са
перфектно координирани за ненадмината производителност. Това
гарантира, че можете да завършвате поръчки бързо и ефикасно и
убеждава Вашите клиенти с перфектни резултати.

Дизайн на конструктивната система на ZUND
Променлив и ефикасен

Инструменталната система на ZUND съдържа високо
производителни режещи, перфориращи и гравиращи
инструменти. Модуларизацията на системата
минимизира началната цена и ви позволява да пригодите
конфигурацията към вашите специфични нужди. L3 може
да побере комбинации от до 7 инструмента за различни
функции.
Режещи
Перфориращи
Гравиращи
Маркиращи

Рязане на детайлни контури – Електрически Осцилиращ Инструмент- ЕОТ е
идеален за рязане на меки до умерено плътни кожени материали и детайлни
контури. Осцилациите с висока честота позволяват висока скорост на
обработка.

Рязане на плътна, твърда кожа – въздушно задвижваният Пневматичен
Осцилиращ Инструмент – РОТ с мощен 8 милиметров ход е специално
пригоден за работа с плътни, твърди материали като тези, използвани за
табани и ходила.

Перфориране – Инструментите с висока производителност на ZUND
за перфориране на кожа, гума и текстилни материали са способни
да пробиват до 8 отвора в секунда.

Интегриран инструмент за инициализиране – Бърз, прецизен,
ефикасен: настройката на остриетата и парчетата се появяват
автоматично с интегрирания инструмент на калибриращата
система. Това елиминира ръчни стъпки за определяне на точната
дълбочина на рязане.

Кътерът за кожа L3
Гъвкавост при работа

Саи на обувки
Режещите и перфориращи инструменти направени
специално за кожени приложения предоставят отлично
изпълнение и продуктивност.

Материали за табани
Твърдите, здрави материали изискват мощни режещи
инструменти. Здравите остриета и осцилиращи
инструменти ЕОТ или РОТ са перфектната комбинация за
обработка материали за табани.

Материали с надписи
Обработва материали с надписи от всякакъв вид. За
материали, които са твърде здрави за рязане, комплектът
инструменти на ZUND предлага точният гравиращ
инструмент.

Материали на ролка
Основен бизнес ли Ви е обработката на кожа? Дори ако
не е така, бихте ли желали да имате изключителна
гъвкавост при използването на режещата система L3? С
опционалното устройство за развиване на ролки Вие
можете лесно и ефикасно да режете ролкови материали
с ширина до 2000 мм и тегло 70 кг.

Солидни причини да изберете ZUND L3
ZUND
ZUND Systemtechnik AG – семейна фирма със седалище в
Швейцария – специализирана в дигитални режещи
системи. Името ZUND символизира Швейцарско качество и
е станало синоним за прецизност, работа и надеждност. От
1984 година насам ние проектираме, произвеждаме и
търгуваме с модулни режещи системи и сме си спечелили
световна репутация за лидер на пазара. Технологичното
превъзходство на нашите продукти се дължи на нашата
взискателност, високи стандарти на качество, дизайна на модулите и фокусирането ни върху
клиентите.
Модулност
Режещите системи ZUND са базирани на концепция за
дизайн, която им дава голяма гъвкавост и адаптивност
спрямо всички други на пазара. Тази уникална модулност
прави възможно разходно-ефективно конфигуриране и
надграждане на кътерите ZUND за постоянно менящите се
нужди. Това спомага за тяхната изключителна
възвръщаемост на инвестициите и им помага да задържат
стойността си през годините.

Рентабилност
Висока производителност, изключително качество –
хилядите режещи системи ZUND по света произвеждат без
спиране и предлагат ежедневно доказателства за тяхната
несравнима рентабилност. Иновативната технология и
изключителните стандарти на конструкцията гарантират
ниска цена за поддръжка. Изключителната енергийна
ефективност е друго предимство на нашите продукти. Оптималните работни методи, вакуумните
генератори от изключително висок клас и усъвършенстваните материални системи, запазват ниски
нива на използваната енергия и допринасят за екологичността и устойчивостта на нашите
продукти.

Световно обслужване
Това което се отнася за нашите режещи системи, се отнася
и за обслужването: Изключителна работа, прецизност и
надеждност. Отлично обучени специалисти с голям опит са
винаги на Ваше разположение. Техниците на ZUND по
целия свят са само на едно телефонно обаждане
разстояние. Нашите помощници и партньори
дистрибутори във вашият район се стремят да сведат времето за реакция до минимум и са готови
да предложат съдействие винаги, когато има нужда.

Режещи системи L3
Преглед на размерите – активна работна зона

