Řezací plotr L3
Seznámení

Your first choice in digital cutting.

Řezací plotr L3 stvořen pro zpracování kůže
Vlastnosti, které Vám nedají spát
Projekce
Systém vizuální projekce, pomáhá obsluze k zakládání
materiálu, umístění jednotlivých řezaných dílů na kůži a
následné odebírání a třídění vyřezaných částí.

Rychlost
Vysoká produktivita řezacích plotrů L3 vychází z použití
inteligentních řídících mechanismů, kvalitních a
robustních systémových komponentů.

Efektivita výroby
Výroba a nakládání/vykládaní materiálu probíhá ve stejný
čas. Zelené LED světlo signalizuje která oblast pracovní
plochy je bezpečně přístupná v daný čas.

Pracovní plocha
Řezací plocha je sestavena z vysoce stabilních , jedinečně
konstruovaných deskových profilů z hliníku a tím vytváří
dokonalé podmíky pro perfektní řez.

Fixace materiálu
Pracovní hliníková deska katru L3 je rozdělena na
samostatně ovládané vakuové zóny. Fixaci materiálu
zajišťuje energeticky úsporný vakuový generátor, který
vytváří optimální přidržení materiálu

Spolehlivost a přesnost
Řezací plotry Zünd jsou výrobní zařízení. Všechny
komponenty - od pohonů až po břit nože - spolu perfektně
spolupracují k dosažení vysokého výkonu.

Modulární konstrukce Zünd
Variabilní a efektivní
Nástrojový systém Zünd obsahuje vysoce výkonné nástroje pro řezání, děrování a frézování.
Modularita systému minimalizuje počáteční náklady a umožňuje konfiguraci kdykoliv
přizpůsobit požadavkům výroby. L3 může být konfigurována až 7 nástroji z různými
funkcemi.

Cutting

Perforating

Vyřezání obrysů do všech detailů
Elektrický oscilační nástroj EOT je ideálním řešením pro
řezání všech měkkých až středně tvrdých kožených
materiálů ve všech detailech obrysu dílu. Vysoká oscilační
frekvence zaručuje velkou rychlost zpracování.

Řezání silné a tuhé kůže
Vzduchem hnanný oscilační nástroj POT se zdvihem nože 8
mm je přímo určený pro dokonalé zpracování silných a
tuhých kůží, které se používají třeba na podrážky.
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Perforace
Vysoce výkonné nástroje pro perforaci kožených, gumových
a textilních materiálů dokáží vyseknout až 8 otvorů za
vteřinu.
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Routing

Marking

Automatická inicializace nástroje
Rychlé, přesné a efektivní nastavení břitu nože či
frézovacího bitu pomocí integrované automatické kalibrace
nástrojů. Tím je eliminováno mnoho manuálních kroků
nutných ke správnému nastavení řezné hloubky.

Řezací plotr L3 stvořen pro zpracování kůže
Flexibilita práce

Solidní důvody
pro Zünd L3

Svršky obuvy
Řezací a perforační nástroje
konstruované speciálně pro
zpracování kůže a dosažení
maximální výkonu a produktivity

Zünd
Zünd Systematechnik AG – rodinná firma se sídlem ve
Švýcarsku se specializuje na systémy digitálního
řezaní. Jméno Zünd představuje švýcarskou kvalitu,
výkon, přesnost a spolehlivost.
Od roku 1984, kdy jsme vstoupili na trh, jsme získali
celosvětovou pověst a vedoucí postavenína trhu.
Technologická
vyspělost
našich
produktů jsou
zásluhou
vysoké
úrovně
kvality
a modulární
konstrukce se zaměřením na naše zákazníky.

Podrážkové materiály
Tuhé materiály vyžadující výkonné
řezací nástroje. Robustní čepele nožů
a oscilační nástroje EOT nebo POT
tvoří perfektní kombinaci pro
zpracování podrážkových materiálů.

Modularita
Zünd řezací systémy jsou založeny na koncepci, která
propůjčuje větší flexibilitu a přizpůsobivost než jakákoli jiná
možnost na trhu. Tato jedinečná modularita umožňuje
konfigurovat a aktualizovat plotry Zünd podle potřeb měnící
se výroby. To přispívá k zachování hodnoty v průběhu let.

Šablonové materi ály
Výroba šablon všech druhů. Pro příliš
tuhé materiály , které nejdou řezat, je
k dispozici frézovací nástroj.

Návratnost investic
Výkon, vynikající kvalita - tisíce řezacích plotrů Zünd po
celém světě vyrábí non-stop a poskytují tak důkaz o jejich
bezkonkurenční rentabilitě. Inovativní technologie a skvělá
konstrukce zaručují minimální náklady na údržbu.
Energetická účinnost je další výhodou našich produktů.
Optimální metody zpracování a, vakuové generátory s
nízkou energetickou náročností přispívají k ekonomické
udržitelnosti našich produktů.

Rolové materiály
Je zpracování kůže Váš hlavní bussines? I v
tomto případě Vám nabízíme větší flexibilitu
využití řezacího plotru L3. S volitelným
odvíječem rolí můžete snadno a efektivně
zpracovávat i rolové materiály až do šířky
2000mm a hmotnosti role 90kg.

Celosvětový servis
Co se týká našich řezacích systémů, platí také na naše
služby: vyškolení specialisté jsou vždy k dispozici. Technici
našich obchodních partnerů jsou vždy připraveni poskytnout
podporu kdykoli bude potřeba.
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Řezací systémy L3
Rozměry pracovní plochy
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