
Automatický zakladač archových materiálů 

Plně automatický zakládací systém Zünd pro archové materiály pracuje vždy přesně a efektivně, je ideální volbou pro velkoobjemové digitální řezání. 

Tento efektivní a spolehlivý zakladač listů změní 

váš řezací plotr Zünd v plně automatizovaný 

výrobní stroj. Předtištěné archy fólií, kartonu či 

jiného papírového zboží a dokonce i lehčí pěnové 

desky se pomocí přísavek zafixují k nakládacímu 

rameni, které je následně umístí na řezací plochu. 

Archy materiálu je možno zakládat současně ze 

dvou zásobníků. 

Po vyříznutí jsou díly včetně odpadu na vykládací 

stůl. Operace zakládání, posunu, zpracování a 

vykládání jsou dokonale synchronizovaný 

pracovním postupen jenž zaručuje vyjímečnou 

přesnost a efektivitu.  

Zvyšte produktivitu vašeho řezacího systému Zünd 

tím, že vylepšíte úroveň manipulace s materiálem! 

Na zakladač může být volitelně namontována 

univerzální odvíjecí jednotka pro rolové materiály. 

To eliminuje potřebu dalšího nastavení při 

střídavém zpracování archových a rolových 

materiálů. 

Díky tomuto plně automatizovanému výrobnímu 

systému můžete rychle a snadno zvládnout i velké 

úkoly. 

Detaily Výhody 

Plně automatické zpracování  pro archové materiály. 
Max. velikost archu: 

―  M-800: 830 x 1330 mm / 32.5” x 52.4” 

―  M-1200: 1230 x 1330 mm / 48.5” x 52.4” 

―  M-1600: 1630 x 1330 mm / 64” x 52.4” 

Jednoduchá a snadná konfigurace / možno i jako dodatečný upgrade. 

Možnost zpracovávat současně dva stohy archů. 

Možnost dodání včetně volitelné odvíjecí jednotky pro rolové materiály. 

Min. velikost archu: 210 x 297 mm (DIN A4) / 8.3” x 11.7” Plně podporováno v software Zünd Cut Center - ZCC. 

Max. tloušťka archu: 5 mm / 3/16” 

Max. hmotnost archu: 3 kg / 6.5 lbs 

Kompatibilní se stroji S3 ve velikosti M. 

Autorizovaný zástupce pro Českou a Slovenskou republiku 

NEOTEC, spol. s r.o. 

Jinonická 804/80 ∙ 158 00  Praha 5 ∙ T +420 257 289 511 ∙ F +420 233 312 515 ∙ info@neotec.cz ∙ www.zund.cz 
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