Vysekávací a popisovací modul – NMM
Modul NMM nabízí kombinaci vysoce výkonného děrování, vysekávání zástřihů a popisování pro kožené, pryžové a textilní materiály.
Modul NMM vysekává kožené a pryžové materiály a
vytváří vysoce kvalitní, geometricky
přesné
zástřihy do různých materiálů používaných pro
oděvní a čalounické aplikace – všechny tyto
vysokou rychlostí.
Tento modul obsahuje dva nezávisle pracující
vysekávací nástroje pro široký výběr
vysekávacích bitů pro otvory a zástřihy.
Tyto nástroje mají pneumatický pohon.

Děrování: rotující děrovací bity jsou
navrženy k čistému řezání otvorů do tvrdých
materiálů o tloušťce až 6 mm. Přínosem je
vysoká rychlost zpracování a velmi dobrá
kvalita vyseknutých otvorů.
Odpadový materiál ze středu otvorů je
odsáván do snadno vyjímatelné odpadové
nádobky.
Vysekávání zástřihů: Tento proces vytváří
řezy ve tvaru I nebo V do textilních a kožených
materiálů o tloušťce 2,5 mm.

Jednotlivé zástřihy mohou být umístěny uvnitř/vně
dílů a jsou vždy kolmé na linii řezu. Vzhledem k
pevné geometrii nožů jsou zástřihy
geometricky dokonalé, zpracovávané rychle a
efektivně.
Popisování: Popisovací jednotka umožňuje
upnutí různých kreslících vložek a per. Může
být využitu pro tvorbu různých vzorů a značení.
Další možnosti je dočasné značení švů vodou
ředitelnými náplněmi ve fixách či kuličkových
perech.

Až 8 otvorů/vteřinu (závisí na materiálu).

Výkonný, robustní modul s prvotřídní kapacitou děrování.

Děrovací nože s upínacím průměrem 7 mm.

2x nástroj pro otvory/zástřihy a 1x popisovací nástroj.

Zástřihové nože ve tvaru V a I.

Vysoká kvalita otvorů a zástřihů.

Popisovací a značící nástroje s průměrem 15 nebo 20 mm.

Vysoká efektivita a geometrická přesnost zástřihů.

Široká nabídka děrovacích a zástřihových nožů firmy Zünd:
• HSS děrovací nože pro průměry otvorů 0,5 až 5,5 mm

Integrované odsávání odpadu.

• HM děrovací nože pro průměry otvorů 3.0 – 5.0 mm
• N o ž e p r o V-zástřih 60° s délkou 7,5 nebo 4 mm (malý/velký)

Velký výběr nožů a popisovacích nástrojů
Plná podpora v softwarech Zünd Cut Center a MindCut.

• N ů ž p r o I-zástřih s délkou 5 mm
Požadován stlačený vzduch přibližně 150 l/min o 0.7 – 0.8 MPa.
Kompatibilní s G3, D3.
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