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Modüler kesim konsepti.
Akıllı, verimli, geleceğe hazır.

Genel amaçlı kesim 
aparatı.

G3 sadece, yapısı, temeli ve opsiyonel ekipmanlarıyla değil bir çok yönüyle modülerdir. G3, üretim departmanınızın ayrılmaz bir parçası olarak 
değişen kesim ihtiyaçlarınızın sorunsuz olarak uygulanmasını sağlar. Kazancınız; şimdi ve gelecekte garantili getiri.

Genel amaçlı modül tüm aparatları 
barındırır.

26mm’ye kadar 
malzemeler için 
titreşimli kesim 
aparatı (elektrikli)

5mm kalınlıktaki 
malzemelere kadar
konik kesim aparatı

Yarım kesim aparatı 50mm kalınlığa kadar 
malzemeler için 
titreşimli (pünomatik) 
kesim aparatı.

Punch modülü
Saniyede 10 delik 
açabilen Punch.

Çift işaretleme 
modülü
(Ayrıca tek işaretleme 
modül seçeneği 
bulunmakta)

1 kW router 
modülü 
Otomotik vakumlu toz 
emme ile entegre 
1 kW router modülü.

Makine çalışırken modülleri 
saniyeler içerisinde değiştirin.

Genel amaçlı 
modül 
tüm aparatları 
barındırır.

ICC kamera tüm aparat ve 
modüllerle kullanılabilir.

Komple Modülerlik 
3 modülü serbestçe kombine edin. Modül ve aparat değişimlerini çabuk ve kolay yaparak değişimden doğan zaman kayıplarını en aza indirin. 
Grafik baskılı uygulamaların işlenmesinde lazer pointer ya da opsiyonel ICC kamera ile mükemmel pozalama sağlar.

Bir makine, birçok fonksiyon.
Birçok modülle donatılmış tek bir makine ile çok fonksiyonlu üretim sistemi. Aparatlar ve modüller kolaylıkla 
eklenebildiğinden, güncellemeler kolay ve uygun maliyetle gerçekleştirilebilir.  

Tüm uygulamalar için aparatlar.
Burada gösterilen tüm aparatlar genel amaçlı  modüle yerleştirilebilir. İhtiyacınız olan tek şey bir makine, bir modül, malzeme ve 
uygulama için uygun aparat.



Aparat Ayarları 
G3’ün aparatları otomotik olarak 
devreye alma özelliği, oldukça 
sade, hataya izin vermeyen ve 
potansiyel derin kesim riskleri-
ni ortadan kaldıran ortadan 
kaldırmaktadır.

“0” derece V kesim 
aparatı 16mm’ye 
kadar malzemelerde 
15-22,5-30-45 derece 
açılarla kesim

Tekstil ve lifli 
materyaller için 
döner aparat.

Inkjet markalama 
sistemi*

* İsteğe bağlı

Genel amaçlı çizim 
aparatı

Başlangıçtan bitişe mükemmel 
tasarım. 
Başlangıçtan itibaren G3 yeni standartlar oluşturur; örneğin,
50mm’den 60mm’ye kadar olan malzemelerde temizlik. Ya da 
1 kW’dan 9 kW’a kadar (15 kW opsiyonel) otomatik kontrollü vakum.
Yapılan işleme göre doğru vakum gücü sağlayarak enerji sarfiyatı ve 
işletim giderlerini düşürür. Veya 4 adet lazer sensör ve acil stop’tan 
oluşan gelişmiş güvenlik sistemi. Bu önemli özellikler ve 2 yıl yerinde 
garanti G3’ü diğerlerinden ayıran özelliklerden sadece birkaçıdır.

Karton ve plastikler 
için Tip 2 kırım aparatı

Oluklu mukavva için 
Tip 1 kırım aparatı



Şaftlı “roll-off” ünitesi”Çok amaçlı “roll-off” ünitesi

Kesici eklentileri
Kesici eklentileri kesme işlemi sırasında etkin 
yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.
Makinenin önüne ve arkasına eklenebilen yarım ve 
ya tam tabla eklemek mümkündür.

Malzeme ilerletme.
Router tablasından 
uzun rulo malze-
melerde konveyör 
malzemeyi simultane 
olarak ilerleterek 
kesim imkanı sağlar.

Çalışma İstasyonu
PC, monitör, klavye ve 
aparatları koymak için 
boş alana sahip entegre 
çalışma istasyonu.

Tabaka besleme
İstiflenen tabakaları güvenilir olarak kesiciye taşır. 
Tabaka besleme sistemi ile G3 tam otomatik bir 
kesim makinesidir.
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(Sadece belirli bir kesim ölçüsü için)

G3 M-2500 
1330 x 2500 mm 

G3 2XL-1600
2740 x 1600 mm 

G3 3XL-1600
3210 x 1600 mm 

G3 L-2500 
1800 x 2500 mm 

G3 XL-1600
2270 x 1600 mm 

G3 M-1600
1330 x 1600 mm 

Makine Ebatları

M L XL 2XL 3XL

G3 L-3200 
1800 x 3200 mm  

G3 XL-3200
2270 x 3200 mm 

G3 2XL-3200 
2740 x 3200 mm 

G3 3XL-3200 
3210 x 3200 mm 



Çalışma Sahası 
Zünd G3 almak için önemli sebepler.

İsviçre işçiliği, kalitesi, güvenilirliği.
Zünd G3 kesici sistemler 7/24 çalışmak üzere geliştirilmiştir. Size benzersiz bir 
endüstriyel yapı ve çok yüksek hassasiyet sunmaktadır. 2 yıl yerinde üretici 
garantisi G3’ün olağandışı kalitesinin kanıtıdır.

Çok yönlü kullanım ve uzun ömür. 
Diğer kesim ve router makinelerinin hiçbiri G3’ün modüler yapısındaki esneklik 
ve adapte edilebilirlik özelliklerine sahip değildir. G3 50mm’ye kadar olan 
malzemleri kesebilir. Ebatlar, modüller, aparatlar ve malzeme işleme opsiyonları 
çok geniş kullanım alanları sunmaktadır.

Ergonomik ve kullanıcı dostu.
Richard Amiel’in ödüllü tasarımı G3, , makineye her yönden ulaşabilme özelliği, 
ergonomik tasarımlı kontrol paneli ve 60mm’ye kadar malzemelerin kesiminde 
tabladan kesim yüzeyine kadar vakum gibi zamandan tasarruf sağlayan 
özelliklerle ile optimize iş akış verimliliği sağlar.

Güvenli ve çevre dostu.
Zünd G3, kullanıcı güvenliği ve çevre dostu üretim konularında yeni 
standartların oluşturulması için önemli ölçüde çaba sarf etmektedir. G3 ile 
ilgili tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunulmaktadır. Entegre değişken 
vakum sistemi üretim maliyetlerini ve enerji tüketimini en aza indirmektedir.

Global Pazar Liderinden En İyisi.
G3’ün pazarda çok iyi tanınma sebebi sadece İsviçre el işçiliğinin bir ürünü 
olmasından değil aynı zamanda 20 yıldır yenilikçi dijital kesim sistemleri 
geliştirilmesi ve 13.000 adet kurulum gerçekleştirmiş olmasıdır. En son 
jenerasyon makinelerle Zünd global pazar lideri olarak dünyadaki en gelişmiş 
kesim/router sistemidir.

Üretimi kazanca dönüştürün.
Zünd G3 son işlem departmanındaki tüm kesim/traşlama işlemlerini otomatik 
olarak gerçekleştirerek doğabilecek tüm sıkıntıları yok eder. El ile kesimin 
doğasında olan tüm hata riskleri, düşük verimlilik ve yüksek maliyet çok düşük 
seviyelere indirilir. Optimize edilen iş akışı ile G3 verimliliğinizi çok daha yüksek 
seviyelere taşır.
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Kaliteyi Oluşturan Haklı Nedenler.
Kesim’in ötesinde performans. 
Aile şirketi olarak Altstätten, İsviçre’de bulunan Zünd Systemtechnik AG, 20 yıldır dijital 
kesim sistemlerinin geliştirilmesinde liderlik yapmaktadır. Zünd, makine konstrüksiyonu 
ve mühendisliğinde İsviçre kalitesi, performansını, hassasiyetini ve güvenilirliğini bir araya 
getirmektedir. Tüm dünyada en çok kurulu üniteye Zünd sahiptir.

Dünya Çapında Dağıtım ve Servis.
Zünd müşterilerine satış öncesi ve sonrası destek konusunda, partner-
leri ve uluslar arası dağıtım ağı ile rakipsizdir. Honkong ve Amerika’da ki 
yan kuruluşlarımız ve 40’dan fazla ülkedeki teknik servis partnerlerimiz 
İsviçre fabrikamızda eğitilir ve sertifikalandırılır. Dünya çapında acil ser-
vis hattımız sürekli müşteri desteği ve en kısa sürede müdahale imkanı 
sağlamaktadır.
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