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Mocne podstawy dla
Zünd D3
Zünd
Zünd Systemtechnik AG - rodzinna firma z siedzibą w Szwajcarii
- specjalizuje się w cyfrowych systemach tnących. Nazwa Zünd
reprezentuje Szwajcarską jakość i stała się synonimem precyzji,
wydajności i niezawodności.
Od roku 1984 zajmujemy się projektowaniem, produkcją i sprzedażą modułowych systemów tnących, i zyskaliśmy światową renomę lidera runku. Wyższość technologiczna naszych produktów
wynika z naszego nacisku na wysokie standardy jakości, modułową konstrukcję i koncentracji na naszych klientach.

Modułowość
Systemy tnące Zünd opierają się na projekcie który pozwala na
większą elastyczność i możliwości adaptacyjne niż jakiekolwiek
inne rozwiązanie na rynku. Ta wyjątkowa modułowość sprawia,
że można efektywnie skonfigurować i zmodernizować systemy
Zünd'a do zmieniających się potrzeb. To przyczynia się do ich wyjątkowej rentowności oraz sprawia, że zachowują swoją wartość
w ciąu wielu lat.

Opłacalność
Stałe osiągi, doskonała jakość - tysiące systemów tnących ZUND
na całym świecie produkują non-stop i oferują codzienne dowód
swojej niezrównanej rentowności.
Innowacyjna technologia oraz najwyższej jakości standardy konstrukcji gwarantują niskie koszty utrzymania. Wyróżniająca się
sprawność energetyczna jest kolejną zaletą naszych produktów.
Optymalne metody przetwarzania, supernowoczesne generatory
próżniowe i wyrafinowane systemy przesuwu materiału pozwalają utrzymać niskie zapotrzebowanie na energię, przyczyniają
się do bycia eko-przyjaznym i eko-rozwoju naszych produktów.

Ogólnoświatowy serwis
Co dotyczy naszych systemów tnących, rónież odnosi się do naszego serwisu: Wyjątkowa wydajność, precyzja i niezawodność.
Optymalnie przeszkoleni i doświadczeni specjaliści są do Państwa dyspozycji.
Technicy Zünd z całego świata są dostępni pod telefonem. Nasze
filie oraz partnerzy dystrybucyjni w Twojej okolicy dążą do utrzymania jak najkrótszego czasu reakcji i są gotowi do udzielenia
pomocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
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Your first choice in digital cutting.

D3 Ploter tnący
Precyzja w każdym detalu.
Elastyczna konfiguracja narzędzi
Sprawdzony system narzędzi modułowy jest dostępny na obu belkach
D3. Określ,jakie funkcje musi spełnić Twój system i wybierz swoją indywidualną kombinację narzędzi z możliwości modułowych systemu
Zünd.

Podwójna belka w celu maksymalnej
wydajności
W zależności od zadania, przepustowość
może być podwojona, przy użyciu dwóch belek, które działają niezależnie od siebie. Inteligentny sterownik systemu tnącego przydziela
pracę optymalnie między dwiema belkami, a
tym samym zapewnia najwyższą możliwą wydajność.

Ergonomia i obsługa
D3 może posiadać indywidualnie konfigurowane przedłużenia i systemy podające materiał.
To znacznie zwiększa wydajność systemu, a
czynności manualne zredukowane są do minimum.
Ergonomiczny kształt systemu Zünd ułatwia
pracę operatora, co zwiększa efektywność
jeszcze bardziej.

Efektywne zarządzanie narzędziami
Charakterystyczna konstrukcja modułowa Zünd, umożliwia skonfigurowanie wymaganego oprzyrządowania w kilku prostych, łatwych krokach. Powstały elastyczność pozwala natychmiast reagować na zmiany
wymagań produkcyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Moc i wytrzymałość
Systemy tnące Zünd są wykonane do pracy zmianowej. Dlatego też
wykonane są z wytrzymałych i wysokiej jakości komponentów. Przejawia się to w doskonałej jakości, najwyższej niezawodności i bardzo
dobrych wynikach.

Zintegrowana inicjalizacja narzędzi
Szybko, precyzyjnie i z oszczędnością czasu: ustawienia noży, frezów,
narzędzi bigujących odbywa się w pełni automatycznie za pomocą zintegrowanej inicjalizacji narzędzi. Manualna regulacja głębokości cięcia
nie jest już konieczna.

Precyzja w każdym detalu
Systemy tnące Zünd są wysoko precyzyjnymi maszynami. Wszystkie
komponenty - od systemów prowadzących do noży - są zaprojektowane i wyprodukowane by pracować razem idealnie. Pozwala to na efektywna produkcję i perfekcyjne wyniki które zaimponują Twoim klientom.

W pełni zautomatyzowana produkcja - BHS
Wysoka jakość i elastyczność- z Zünd Board
Handling System, możesz uruchomić produkcję non - stop 24/7 przy minimalnym personelu! W pełni zautomatyzowany załadunek i
rozładunek ogranicza niezbędne prace w celu
wnoszenia i wynoszenia palet przeciętych i
nieprzeciętych materiałów.

