Idealnie dopasowane do Twoich potrzeb
Cyfrowe Plotery Tnące Zünd

Twój najlepszy wybór w cyfrowym cięciu.

your partner in digital cutting

Pierwszorzędne materiały
zasługują na precyzyjną obróbkę
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Niespotykana elastyczność konfigurowania systemu
dzięki budowie modułowej
Zwiększ zdolności produkcyjne swojej firmy oraz podążaj za nieustannie zmieniającymi się trendami
w branży obuwniczej! Wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu ploterów tnących w połączeniu
z innowacyjną technologią oraz niemal legendarną, szwajcarską precyzją, czynią systemy firmy
KSM Zünd niedoścignionym wzorcem w dziedzinie cyfrowego rozkroju.
Wyeliminuj potrzebę stosowania kosztownych wykrojników oraz ogranicz produkcję ręczną, jednocześnie
utrzymując proces obróbki skóry, podszewek, podeszew oraz materiałów do produkcji szablonów na
najwyższym poziomie. Budowa modułowa systemów KSM Zünd oraz szeroka gama narzędzi gwarantuje
maksymalną optymalizację obróbki Twoich materiałów, niskie koszty eksploatacji, a w rezultacie wysoką
rentowność systemu.

Materiały wierzchnie
Wszystkie typy skór,
w tym ekoskóra,
materiały syntetyczne, filc,
materiały techniczne
(np. Gore-Tex®)

Podszewki
Włóknina, filc,
pianka lateksowa,
skóra

Materiały wzmocnieniowe
międzypodszewka, podnoski,
pianka poliuretanowa,
zakładki

Podeszwy/podpodeszwy
Skóra na podeszwy, guma,
Texon, płyta pilśniowa,
Tunit, korek

Materiały wzornikowe
Karton, PVC, akryl

Maksymalna wszechstronność
kluczem do specjalnych zastosowań
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Najwyższa jakość rozkroju,
najwyższa wydajność
W domu, w samochodzie, na pokładzie samolotu – wszędzie tam znajdziesz
produkty, do wykonania których stosuje się rozwiązania firmy KSM Zünd.
Multifunkcjonalność, precyzja, szybkość cięcia – oto cechy, dzięki którym
nasz system jest idealnym rozwiązaniem do rozkroju skóry, tekstyliów,
podszewek, wyściółek, w oparciu o formatki z kartonu, płyt wiórowych czy
folii PVC. System rozkroju KSM Zünd czyni obróbkę powyższych materiałów
nie tylko przejrzystą i intuicyjną, ale przede wszystkim efektywną i rentowną.
Nic dziwnego, że najbardziej znani producenci na rynku meblarskim,
obuwniczym jak i kaletniczym zaufali naszym rozwiązaniom.

Materiały wierzchnie
Łatwa obróbka skóry
na powierzchni roboczej
stołu o maksymalnych
wymiarach 3,2x3,2m
z zaawansowanym
systemem turbin ssących.

Wyściółki
Maksymalny prześwit
narzędzia 60 mm pozwala
na rozkrawanie pianek PU,
watoliny oraz lateksu
o grubości do 50 mm/2".

Materiały wzmocnieniowe
Nowoczesne, rozciągliwe
materiały jak tkaniny, filc,
są perfekcyjnie rozkrawane
przy użyciu narzędzia
rotacyjnego typu DRT.

Materiały wzornikowe
Karton, folia PVC, akryl
lub płyta wiórowa może
być cięta lub frezowana
z wielką dokładnością.

Tworzywa sztuczne
Podajniki materiału pozwalają
na obróbkę materiałów z rolek
typu ekoskóra, alcantara,
poliester bądź nylon.

Bądź kreatywny,
realizuj swoje pomysły
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Pomysł oraz wykonanie od projektu do gotowego wyrobu
Systemy KSM Zünd wspierają Twoją kreatywność od fazy projektu do
powstania produktu finalnego. Idea modułowego systemu rozkroju o 15
różnych rozmiarach oraz szeroka paleta wymiennych narzędzi pozwalają
na obróbkę pełnej gamy materiałowej, od faz testów do produkcji
wielkoseryjnej. Takie rozwiązanie pozwala na skonfigurowanie systemu
rozkroju na miarę Twoich potrzeb. Potrzebujesz zaawansowanego podajnika
materiału? A może szukasz dodatkowych narzędzi? Czy chciałbyś posiadać
system projekcji układu rozkroju? Dla konfiguratora KSM Zünd wszystko to
jest możliwe.

Odzież skórzana

Skórzane torby

Rękawice ze skóry

Plecaki

Paski

Nasza wiedza oraz doświadczenie
przyniosą długotrwałe korzyści dla Twojej firmy
Szwajcarska precyzja wykonania, wysoka wydajność, trwała konstrukcja – to główne cechy opisujące systemy rozkroju KSM
Zünd. Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie budowy ploterów oraz tysiące instalacji systemów rozkroju na całym świecie
dobitnie dowodzą o naszej renomie. Wyjątkowa niezawodność i trwałość systemu są wynikiem połączenia sprawdzonych
rozwiązań z innowacyjnością. Systemy rozkroju KSM Zünd można w prosty sposób dostosować do zmiennych wymagań
produkcyjnych poprzez zastosowanie dodatkowych narzędzi, które mogą być zainstalowane w każdej chwili. Inwestycja
w naszą technologię jest inwestycją na długie lata bezawaryjnej pracy.
Jako wiodący producent wielofunkcyjnych systemów typu CAM, firma Zünd ściśle współpracuje z czołowymi dostawcami
oprogramowania CAD. Dzięki temu nasze produkty są w pełni kompatybilne z innymi urządzeniami, bazującymi na plikach
o standardzie zapisu CAD i jego pochodnymi.
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KSM Zünd. Zaufaj ekspertom w dziedzinie systemów rozkroju.
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