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Ocenění za nejvyšší úroveň produktivity

Nový řezací plotr Zünd D3, který byl představen na veletrhu  Drupa 2016, dostal 
ocenění EDP Award 2016 za „Nejlepší velkoformátové dokončovací řešení“. Tímto 
oceněním EDP uznává, že dvou mostý řezací systém Zünd D3 stanovuje nové 
standardy v produktivitě.

Řezací systém D3 firmy  Zünd získal trofej EDP 2016 od Europeun Digital Press 
Association, sdružení vydavatelů předních evropských časopisů v oblasti digitálního tisku 
a zpracování. Porota ocenila Zünd jako světovou jedničku ve vývoji inovativních řešení 
zaměřených na zvýšení produktivity dokončovacích systémů. Úspěšná švýcarská rodinná 
firma představila řezací plotr D3 jako svůj nejnovější řezací systém  na veletrhu Drupa. 
Nový řezací plotr se dvěma mosty, který dosahuje až dvojnásobné rychlosti zpracování, 
získal nejvyšší ocenění v kategorii pro „Nejlepší velkoformátové dokončovací řešení“.

Významné navýšení produktivity je u typu D3 možné především díky unikátní konstrukci 
se dvěma mosty. Tyto dva mosty pracují  na daném výrobním postupu současně a přitom 
nezávisle na sobě. Každý z mostů může nést až 3 nástrojové moduly. V závislosti na typu 
zpracovávané úlohy  může řezací plotr D3 až zdvojnásobit rychlost zpracování. Přesnost 
přímého pohonu, kvalita uživatelského rozhraní a  řídící program zaručují nejvyšší úroveň 
produktivity a rentability. Řezací plotr D3 lze snadno integrovat do stávajícího výrobního 
prostředí a tím získat jasnou konkurenční výhodu v oblastech výroby, kde je požadován 
maximální výkon.

„Naše řešení v oboru digitálního řezání významně přispívají ke zvýšení produktivity, ale 
stejně tak je důležité, že  trend automatizace vyžaduje bezproblémové řízení toku dat v 
jednotlivých fázích výroby. Kombinací vysoce výkoného řezacího plotru Zünd D3 a 
softwaru ZCC (Zünd Cut Center) můžeme našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu
pro účinější  a výhodnější výrobu.“ říká Lars Bendixen, vedoucí úseku grafiky, ale anglicky.

V posledních 10 letech, EDP, jeho technický výbor a porota, a jeho členové na speciální 
valné hromadě, hodnotí vývoj a produkty v grafickém průmyslu a oceňuje nejvýznamnější 
přínosy v oboru. Více informací naleznete  na www.edp-awards.org.

www.zund.cz/d3seznam

Autorizovaný zástupce pro Českou republiku:

NEOTEC, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, Czech Republic

T: +420 257 289 511  - F: +420 233 312 515  - info@neotec.cz   -  www.zund.cz

http://www.edp-awards.org/
http://www.zund.cz/
mailto:info@neotec.cz
http://www.zund.cz/d3seznam


Předání ceny EDP Award 2016 za nový dvou mostý řezací systém Zünd D3 – Oliver Zünd,
CEO Zünd Systemtechnik AG a Regina Vladimirska, Print Plus Magazine,  Ukrajina.

O firmě Zünd Systemtechnik AG
Zünd Systemtechnik AG je rodinná firma s celosvětovou působností specializující se na 
vývoj a výrobu digitálních řezacích systémů. Jméno Zünd reprezentuje Švýcarskou kvalitu 
a je synonymem pro přesnost, výkon a rentabilnost. Firma Zünd již od roku 1984 vyvíjí, 
vyrábí a prodává modulární řezací systémy a je celosvětově považována za vedoucí firmu 
v oboru.

Zákazníci firmy Zünd podnikají v širokém spektru průmyslových oborů, včetně grafického, 
obalářského, oděvního a kožedělného průmyslu, stejně jako z výrob zaměřených na 
zpracování technických textílií a kompozitních materiálů. Zünd  zachovává ústředí v 
švýcarském  Altstätten, kde jsou umístěny oddělení výzkumu a vývoje, marketingu a 
vlastní výroby. Kromě vlastních prodejních a servisních center v Honkongu, Bangkoku, 
Indii, Itálii, Nizozemsku a USA spoléhá na celosvětovou distribuční a servisní síť složenou 
z dlouhodobých a nezávislých partnerů.
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