ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
G3 ДИГИТАЛЕН КЪТЕР

Вашият първи избор в дигиталното рязане.

G3 Дигитални системи за рязане
Съвършенството е в детайлите
Работи с материали до 110 мм дебелина

Кътерите G3 могат да бъдат с височина на носещата греда от 30, 60 или 120 мм (точно 1,2 или 4
инча). Зависи от конфигурацията, може да се работи с материали с дебелина до 110мм. За Вас това
се превръща в допълнителна гъвкавост и подвижност изпълнявайки изискванията на Вашите
клиенти.
Модулно инструментално оборудване
Изберете ZUND инструментите, които ще направят перфектната за Вас
конфигурация на кътер G3.

Ефикасно управление на инструментите
Характерният модулен дизайн на ZUND Ви позволява да
конфигурирате исканите инструменти с няколко бързи и
лесни стъпки. Получената гъвкавост позволява да реагирате
мигновено на промени в изискванията за производство,
спестявайки Ви както време, така и пари.

Прецизност във всеки детайл
Кътерите ZUND са изключително прецизни машини. Всички
компоненти – от задвижващата система до остриета – са
проектирани и произведени да работят пефектно заедно.
Това Ви дава ефективна производителност и впечатлява
Вашите клиенти с перфектни резултати.

Интегриран инструмент за инициализиране
Напълно автоматизираната калибрираща система за
остриета, пробойни и фалцови колела, спестява време и
прави процеса на настройване бърз и прецизен. Системата
елиминира всякаква ръчна намеса за определяне на
правилната дълбочина за рязане.

Оптимално задържане на материала
Задържането на материала е базирано на ваккум.
Вакуумната повърхност е разделена на отделни зони
регулируеми по протежение ширината на машината.
Енергийно ефективните вакуумни генератори гарантират
надеждно задържане на материала по време на работа.

G3 Дигитални Режещи Системи
Интелигентни, ефикасни, готови за бъдещето

Ергономичност
Конструкцията и дизайна на G3 са приспособени към
нуждите на нашите клиенти. Резултатът е лесни, удобни и
ергономични операции за потребителя.

Софтуер и машина от един източник
Режещият Център ZUND включва обширна база данни за
материала и за всеки ZUND инструмент. Софтуерът е
напълно интегриран в дигиталния процес на работа и
ефикасно подпомага потребителя във всяка фаза на
подготовката за работа.

11 различни размера кътери
Без значение е дали продукта се произвежда в малък или
голям тираж или прототипи, G3 линията кътери Ви
позволява да изберете перфектният размер машина за
всички Ваши нужди за производство.

Мощни и здрави
Високо производителните кътери ZUND са проектирани за
работа 24/7. Защото ние използваме единствено здрави,
висококачествени компоненти, на които можете да
разчитате за вашият G3 за постоянно високо качество на
продукция, надеждност и изключително дълголетие.

Рязане на карбонови нишки
Кътерите ZUND, които се използват в апликации с
карбонови нишки са ефективно изолирани против
нахлуване на частици при управлението. Мощните режещи
инструменти обработват композитни материали прецизно
и без да разместват нишките.

Интелигентни системи за безопасност
Високите стандарти за безопасност са основна грижа за
много от нашите клиенти в търговията и промишления
отрасъл. Системите за безопасност на G3 активно
подпомагат потребителя и се намесват единствено, когато
е абсолютно наложително.

G3 Избор на конфигурации
Инвестиране в бъдещето
Системи за успех
Базовата машина поставя началото на концепцията за
модулните инструменти ZUND. Всички опции и
инструменти са проектирани да изградят блокове, които

можете да избирате и добавяте към Вашите конфигурации по всяко време, лесно и икономично.
Без значение как ще конфигурирате Вашата режеща система ZUND днес, тя ще бъде безопасна
инвестиция утре.
Напълно автоматизирано производство – BHS
Голям обем, високо качество и гъвкавост – с бордовата
система за управление ZUND , Вие можете да произвеждате
без да спирате 24/7 с минимално количество персонал.
Напълно автоматизирано бордово зареждане и
освобождаване ограничава нуждата от работна ръка за
внасяне/премахване на палети натрупани с
нарязани/ненарязани материали.
Полу автоматизирано производство
В тандем с работния процес,
зареждането/освобождаването настъпва едновременно с
производството. Операторът зарежда/освобождава
материала от едната страна на машината, докато кътерът
продължава да работи от другата. Тази настройка
увеличава продуктивността като поддържа времето на неактивност минимално и продуктивността
максимална.
Напълно автоматизирана работа с ролков материал
Устройството за навиване, проектирано от ZUND позволява
обработването на ролков материал с тежест до 100 кг.
Усъвършенстваната подвижна система осигурява постоянно
разпъване на материала. Дори най-предизвикателните
текстилни материали се подават на машината без
набръчквания или ненужно разтягане.

Солидни причини да изберете ZUND G3
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.

Дигитални режещи системи G3
Избор на размери

