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Systém pro zakládání a odběr deskových materiálů – BHS
Digitální řezání nemohlo být nikdy efektivnější



Deskový stohovač
Stoh nařezaných desek se velice rychle odveze paletovým vozíkem, 
díky stohování na paletu.

Bez použití můstků 
Jedinečný transportní systém BHS umožňuje spolehlivé stohování 
nařezaných desek bez potřeby můstků. Díky tomu drží kusy na svém místě. 
Tím je zaručeno jednodušší oddělování vyřezaných kusů od odpadu.

Zvyšte výrobní kapacitu 
s minimálním zásahem operátora

Použitím katrů Zünd se systémem BHS se automatizovaná výroba posouvá na nejvyšší úroveň. 
Se systémem BHS jsou zásahy operátora sníženy na minimum a to jen na přivezení a odvezení materiálu. 
S automatizovanou manipulací s materiálem můžete přijímat velkokapacitní objednávky a nechávat je zpracovat 
např. mimo pracovní dobu nebo efektivně zpracovat náhlé menší zakázky.
Lze zpracovávat velkoformátové materiály až do rozměrů 2 x 3 m. Změny a úpravy nastavení můžou být kdykoliv upravovány 
před začátkem výrobního cyklu.
V souladu s konstrukčním konceptem stroiů Zünd je i systém BHS modulární a může být přidáván a rozšiřován podle potřeby 
tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně automatizace krok za krokem.

Deskový nakladač
Různá nastavení zaručují spolehlivou separaci desek. 
Systém pozicování zajišťuje, že každá deska je přesně 
umístěna na řezném povrchu.

Snadné použití
Proces nastavení do režimu automatického nakládání / vykládání 
desek, je jednoduchý a omezuje se na několik základních
ovládacích prvků. Nevyžaduje žádné specifické znalosti 
a je snadno zvládutelný pro každého operátora. 

Ergonomie a ovládání
Konstrukce katrů Zünd je šitá na míru potřebám našich zákazníků. 
Jednoduchost, uživatelská a ergonomická přívětivost ovládání
jsou naším důkazem. 

Automatická inicializace nástroje
Plně automatická inicializace nožů, frézovacích bitů
a rylovacích koleček šetří čas a zaručuje přesné nastavení 
řezné hloubky bez manuálního zásahu 
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Je to jednoduché: 
katr, který roste s vaší firmou

Potřeba pracovních sil je výrazně snížena přidáním
automatického nakladače desek. Pro maximální efektivitu
musí být vyřezané kusy ručně odebrané mezi mezi
automatickými kroky.

Automatické nakládání / vykládání desek představuje nejvyšší úroveň automatizace.
Operátoři jen upravují nastavení systému řezání.

Automatic

Manuální Polo-automatické

Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout
zvýšení produktivity je prostřednictvím 
poloautomatické nakládání desek. 
Mechanické polohování zařízení 
zajišťuje efektivní a přesný posun materiálu.

Vždy ve vedení – díky modulárnímu systému
Nové trendy a měnící se požadavky zákazníků jsou definovány mocnou rukou trhu. Udržet se tomto rychle se rozvíjejícím 
prostředí Vám pomůže modulární koncepce strojů Zünd. 
Poskytne Vám systém rostoucí s Vašimi potřebami, ať už se bude jednat o nové technologie řezání nebo zvyšování
produktivity další automatizací.

Níže jsou uvedeny příklady možných konfigurací.
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Manuální Automatické

Automatic


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3

