
3mm “1/8’’ ye kadar 
kalınlıktaki malzemeleri 
kesmek için kullanılır.
Yaylı kayıcı ayak (glide 
shoe) çok ince
detayları kesmeye yarar.
Yaylı kayıcı ayak(glide 
shoe) kalınlığı 
sabitlenmiş matery-
allerin kesiminde de 
kullanılabilir.
Örneğin kaplama veya 
baskı blanketlerinin 
kesiminde.
Sert malzemelerin 
kesiminde belirli bir 
bıçak kullanılarak mak-
simum kesme hızı elde 
edilebilir.

Genel amaçlı kesim aparatı

Manyetik 
malzemeler

Özel mıknatıslar

Polipropilen
Kalın plastik filmler, PE, PET, etc.

Şeffaf paketleme

Karton
Mukavva, sunta, mat ve parlak 
fotoblok, sıkıştırılmış kağıtlar vb…

Nakliye kutuları

Oluklu
Bal petekli
Coroplast, akyprint, vb...

Hafif kutular

Değişken bıçak basıncı 
ile taşıyıcılı kalın 
malzemelere yarım 
kesim yapmaya uygun 
aparat. 3mm kalınlığa 
kadar malzemeler 
maksimum hızlarda 
kesilebilir. Yaylı kayıcı 
ayak (glide shoe) ile 
reflektif malzemelerde 
bile garantili kesim 
derinliği.

Yarım kesim aparatı

Dekoratif vinil
Kendinden yapışkanlı vinil Cam 
filmi, statik film, kaplamalar vb…

Kaplamalı küresel 
tabelalar

Maskeleme bandı
maskeleme filmi, Kumlama kalıbı, 
hava tabancası filmi, vb...

Kumlama kalıbı

Reflektif 
malzemeler
Reflektif viniller, mühendislik sınıfı,
Yüksek yoğınluklu, petek reflektifler

Trafik işaretleri

Yarı geçirgen 
malzemeler
Araç grafiği ve cam grafikleri için 
delikli ve yarı geçirgen malzemeler.

Araç giydirme

Titreşimli kesici aparat (elektrikli)

Köpük malzemeler
Foamcore, köpük kompozit ve 
benzer malzemeler Kauçuk, 
keçe vb...

3 boyutlu harf

oluklu karton
yekpare oluklu karton, 
mukavva, vb...

POP uygulamalar  

Deri
Yüzeyi grenli, ayakkabı derisi, 
ayakkabı tabanı El yapımı deri vb...

Ayakkabılar

Yünlü/yünsüz
Malzemeler Keçe, kompozitler, 
prepreg Tekstil ürünleri, vb...

Keçe torbalar

Yumuşak ve orta 
sertlikteki Malzemeler 
için ideal kesim 28mm 
‘ye kalınlığa kadar 
malzemeler. 0,5mm 
ve 1mm stroke Önceki 
0,5mm stroke 3mm 
Kalınlığa kadar olan 
malzemeleri Max. Hızda 
kesmek için tavsiye 
edilir. 1mm stroke daha 
kalın malzemeler için 
tavsiye edilir.

Aparatlar, ürünler, 
uygulamalar.
G3 Digital Cutter

Maksimum verimlilik için geliştirilmiş 
flatbed kesici/router makine.

G3 modüler kesicilerin çok yönlülük ve mükemmel uyum özelliği hiçbir rakibinde bulunmamaktadır. Zünd G3 kesici/router sistemler 7/24 çalışmak 
üzere geliştirilmiştir. Benzersiz endüstriyel yapısı ve hassas kabiliyeti ile pazarda rakipsizdir. Makineye her kenardan kolayca ulaşım ile maksimum 
kullanım verimliliği. G3 de operatör güvenliği ile ilgili tüm konular standart olarak sunulmaktadır. 

Burada gösterilen kesim ve kırım-katlama aparatların hepsi  genel amaçlı modüle yerleştirilebilirler. Opsiyonel Zünd ICC kamera serbestçe tüm 
aparatlara ve modüllere yerleştirilebilir. Sanal olarak 3 farklı genel amaçlı modül mümkündür. Burada listelenen uygulamalar ve malzemeler sa-
dece en yaygın olanlardan birkaç tanesini göstermektedir. Zünd G3 tarafından sağlanan uygulamalar neredeyse limitsizdir.

Bir kesici, birden fazla aparat, 
Onlarca farklı malzeme, yüzlerce uygulama.

Döner sürücü aparat

Mesh
Yarıgeçirgen tekstil ürünleri,
Kumaşlar, brandalar, dokuma 
kumaşlar vb...

Cephe giydirmeler

Tekstil ürünleri
PVC brandalar, kauçuk içerikli 
kumaşlar,
likra, tayt vb...

Kırçıllı bayraklar

Teknik tekstil 
ürünleri 
Tek ve çift yönlü dokunmuş 
karbon-fiber Kevlar, kuru 
dokumalar, prepreg, vb...

Uçak Yapımı

Balon malzemeleri
PVC kumaşlar, kauçuklu ve su 
geçirmez malzemeler 
Sentetikler, vb...

Paraşüt kıyafetleri

Bu aparat lifli, poroz 
malzemeler Teknik 
tekstil ürünleri de dahil 
Kumaşlar ve kompozit-
ler için tasarlanmıştır. 
Döner sürücülü aparat 
maksimum hızlarda 
temiz bir kesim sağlar.

Pnömatik (havalı) 
titreşimli kesim aparatı 
elektrikli kesim 
aparatına göre güçlü 
olduğundan daha 
yoğun, daha sert 
ve kalın (50 mm’ye 
kadar) malzemeler için 
tasarlanmıştır.

Titreşimli kesim aparatı (pnömatik)

Sandviç Mukavva
X-board, Re-board, balpeteği vb...

Fuarlar

Köpük
Polistiren ve poliüretan köpükler, 
EPS, ve benzeri malzemeler

Taban tampon 
malzemeleri

Oluklu mukavva
3 duvarlı mukavva
kalın karton vb...

Özel paketleme

Kauçuk
Naturel kauçuk, silikon, lateks
Eva, sünger kauçuk, vb...

Contalar



Polipropilen
Daha yumuşak ve esnek plastikler
Termoplastikler ve Paketlemede 
kullanılan esnek malzemeler.

Paketleme

Kırım kartonu
Kalın kağıt/kart desteleri, kırım 
kartonu, Posterboard.

Dispenser

Kırım aparatı Tip 2
Kağıt, karton, 
polipropilen ve PVC 
malzemeler için farklı 
genişlikte ve 
çaptaki kırım/
puanlama milleri 
gerekmektedir. 
Tip 2 için uygun 
olan set de yaygın 
olarak kullanılan 
tüm malzemeler 
için kırım aparatları 
bulunmaktadır.

V-kesim aparatı

Sandeviç mukavva 
X-board, Re-board, yoğun bal 
peteği ve benzer yapısal özellikteki 
malzemeler.

X-Board

Köpük kompozitler
köpük levhalar, Kapaplast
Kapamount, Foam-X, Egafix vb...

Broşür standları

Neredeyse imkansız 
görünen 3D yapı 
tasarımlarını
V-kesim aparatı ile 
sıradan hale getirin. 
Bu benzesiz aparat, 
son derece sert 
sandeviç plakaları 
“0” - “15” - “22.5” - 
“30” ve “45” derece 
açılarda kesmek için 
idealdir. Malzeme 
yoğunluğuna bağlı 
olarak 16mmkalınlığa 
kadar çalışmak 
mümkündür.

Kırım aparatları Tip 1 

Oluklu mukavva
Çift duvarlı oluklu mukavva,
Orta ağırlıkta paketleme.

Oluklu kutular
 

Bal peteği
malzemeler
Coroplast, Akyprint, vb...
Coroplast kutular.

Coroplast kutular

özellikle 7mm kalınlığa 
kadar çok katmanlı 
oluklu karton ve plastik-
ler için tasarlanmıştır.
Geniş çaplı kırım mili 
sayesinde, kalın 
malzemeler düşük 
basınçla temiz bir 
şekilde kırılarak 
malzemedeki üst 
katmanda bozulma ve 
yırtılmaya yol açmaz.

Karton

45 derece açılı Konik-Kesici Takım

Matboard

gri mukavva

Arşiv depolama 
kutuları Kutu Am-
balajlar

Bu aparat 45 derece 
kesimi yüksek hassasi-
yetle yapabilir.
Özellikle mat kesim 
işlemlerinde 45 derece 
konik-kesim hassasi-
yeti ve kesim temizliği 
önemlidir. Malzeme 
yüzeyine göre “göreceli 
kesim” moduyla derinlik 
kontrolünde yüksek 
hassasiyet. Bu aparat 
maksimum 5 mm 
kalınlığa kadar mal-
zemelerin kesiminde 
kullanılır.

Görme özürlü veya 
görme yetersizliği olan 
kişilerce dokun-
sal “Braille tabela 
sistemi”-Kör Alfabesi” 
tercih edilen bir 
yöntemdir. “Braille 
Aparatı” tüm G3 mo-
delleri ve PN serisi z-
modüllerle uyumludur. 
Proses oldukça ba-
sittir; Router modülü 
delikleri açar ve “Brail-
le” aparatı boncukları 
deliklere yerleştirerek 
yükseltilmiş noktaları 
oluşturur.

Raster™ Braille Aparatı

Görme özürlü veya görme yetersizliğine sahip kişiler için tabela.

Ahşap Aluminyum Akrilik Malzemeler Plastik makzemeler

Çizim Aparatı

Suni Deri 
Gerçek Deri
Taban malzemeleri

Ayakkabılar

Kağıt, karton

Desenler, kalıplar, 
Belirteçler

Kauçuk
Conta Malzemeleri

Yalıtım

Teflon film

Bina giydirme

UDT(universal çizim 
aparatı)basit yazı, 
çizgi ve işaretlemeleri 
yapmak amacı ile 
kullanılır. Çizim 
çok farklı açılar 
ve kalınlıklarda 
yapılabilmektedir. Tü-
kenmez kalem, keçeli 
kalem, mürekkepli 
kalemler gibi çok 
farklı çizim aparatları 
kullanılabilir.

Headquarter
Zünd Systemtechnik AG
Industriestrasse 8
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 81 00
F +41 71 757 81 11
info@zund.com
www.zund.com

Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

02
/2

01
1

Mat Kağit A.Ş.
Yeşilce Mah. Emektar Sk. No:5
Kağithane 34418 Istanbul
T +90 212 270 05 95
F +90 212 324 41 35
info@matkagit.com.tr
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