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Univerzální řezací nástroj - UCT

Univerzální řezací nástroj pro precizní a efektivní zpracování různých druhů materiálů. V závislosti na aktuální potřebě zpracování 
lze nástroj použít buď pro plný řez přes celou tloušťku materiálu nebo pouze pro nařezevání do určité hloubky.

Benefity

Univerzální použití pro široké spektrom meteriálů.

Jeden nástroj pro dvě metody zpracování (Řezání & Nařezávání).

Velmi vysoká rychlost zpracování. 

Široká nabídky tažených nožů Zünd.

Plná podpora v programu Zünd Cut Center - ZCC.

Detaily

Max. tloušťka zpracovávaného materiálu: 5 mm

Obsah dodávky: 

• UCT

• Pružný kluzák

• Držák nože Typ 1  (pro symetrické nože tloušťky 1.5 mm)

• Držák nože Typ 3  (pro asymetrické nožetloušťky 0.63 mm)

Volitelné příslušenství: 

• Pevný kluzák

• Držák nože Typ 2 (pro symetrické nože tloušťky 0.63 mm)

• Držák nože Typ 5 (pro asymetrické nože tloušťky 1.5 mm)

Kompatibilní s G3, S3, L3.

UCT je vhodný pro řezání a 
nařezávání širokého spektra 
materiálů. Mimo to ho Zünd 
doporučuje pro řezání kartonů a 
nejrůznějších fólií.

Řezání:  K plnému řezu se nástroj 
používá v kombinaci s pružným 
kluzákem. Hloubka řezu se přesně 
nastaví přes ovládací panel stroje 
nebo pomocí programu Zünd Cut 
Center.

Nařezávání:  pro nařezávání 
materiálu do určité hloubky se 
nástroj používá s pevným 
kluzákem a hloubka řezu se 
nastavuje fixně délkou vysunutí 
špičky nože z tohoto kluzáku. 
Během činnosti, pak nástroj   sjede 
dolů až dojde k dosednutí plochy 
kluzáku na povrch materiálu a dále 
je na něj tlačeno konstantním 
tlakem. 

Tím je zajištěna konstantní 
hloubka naříznutí.

Tažený nůž umožňuje velmi 
vysokou rychlost zpracování. Další 
výhodou jsou nízké pořizovací 
náklady UCT ve srovnání s 
hnanými nástroji.
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