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D3  Системи за рязане                                                                                                                                           
Съвършенство във всеки детайл                                                                                                                             
Гъвкава конфигурация на инструментите  

Сигурна и изпитана модулна система инструменти е                                                                                    
разположена и на двете носещи греди на D3.                                                                                             
Определете кои функции трябва да изпълнява и                                                                                        
конфигурирайте вашата индивидуална комбинация от                                                                                          
Zund модулна система.                                                                                                                                  

 

 
Ефикасно управление на инструментите                     Мощен и здрав                                                                              
Характерния модулен дизайн на ZUND Ви позволява     Високопроизводителните кътери ZUND са направени    
да конфигурирате исканите инструменти с няколко         за 3-сменна работа 24/7.Ето защо се използват само 
бързи и лесни стъпки.Получената гъвкавост позволява  здрави и висококачествени компоненти.Това е демон-
да реагирате мигновено на промени в изискванията       стрирано в отличното качество,най-висока надеждност        
в производството,спестявайки Ви време и пари.              и изключинелна износоустойчивост . 

                                                                              



  

 

     

 
Интегриран инструмент за инициализиране                     Прецизност във всеки детайл                                         
Бърз, прецизен,време-спестяващ:настройката на ножа,       Zund кътерите са машини с висока прецизност -                  
рутерите и биговащите колела намират място чрез              от задвижващата система до режещото острие – са           
напълно автоматичната инициализираща система.Ръчна   проектирани да работят перфектно заедно.Това Ви       
работа по настройка за определяне дълбочината на           позволява да произвеждате ефикасно и да впечат-          
рязане вече не е необходима .                                                лите Вашите клиенти с перфектни резултати .                    
Чрез системата за автоматична инициализация се                                                                                                                  
центрова и позиционира върха на острието на ножа .           

                                                                            

 



 

 

Двойни носещи греди за максимална 
производителност 

В зависимост от работата,производството може да 
се удвои използвайки две носещи греди ,които 
работят независимо една от друга .Интелигентния 
контролер на кътера разпределя работата 
оптимално между двете носещи греди и по този 
начин осигурява най-висока възможна 
производителност . 

 

 

 

 

                                                                                                    Ергономия и боравене  

D3  кътерите могат бъдат индивидуално автомати-  

                                                                                                    зирани с удържения на кътера и различни системи 

                                                                                                    на боравене с материала .Това значително 

                                                                                                    увеличава производителността на кътера и ръчните 

                                                                                                    операции са сведени до минимум . Ергономичният 

                                                                                                    дизайн на кътерите ZUND опростява работата на 

                                                                                                    операторите , което увеличава ефективността още 

                                                                                                    повече. 

 

 

                                                                                                         Оптимално задържане на материала  

  Задържането на материала се основава на 

 вакуум. Зоната на вакуума се разделя на 

                                                                                                          отделни зони и се регулира по ширината на  

                                                                                                          машината . 

                                                                                                          Енергийно ефективни вакуум  генератори   

                                                                                                          гарантират надеждно задържане на материала  

                                                                                                          по време на работа .    

 

 

 

 



 

 

 Солидни причини да изберете  

 ZUND D3 
                                                                   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 продаваме 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 нашите клиенти. 

 
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. 

  

 



 

 

  D3 дигитални режещи системи  

  Избор на размери 

 

   

  

  

Представителство за България:  

1407,София, България                                                                                                                                                                 
бул.Черни връх №47,ет.5                                                                                                                                                                     
тел.  +359(2)9628 530                                                                                                                                                                       
факс:+359(2)9628 519                                                                                                                                                                    
office@vesta-r.com                                                              
 
 
 


