
Your first choice in digital cutting.

Prezentare aplicatie
Industria de packaging



Design și mostrare
rapid, eficient... calitate înaltă 

Mostrare sau producție... Cutterele Zünd mereu oferă cea mai înaltă cali-
tate! Căutați soluția perfect croită unei aplicații în domeniul ambalajelor? 
Nu trebuie să căutați mai departe... Fiecare sculă de tăiere și biguire Zünd 
a fost testată în domeniul de packaging pe toate materialele comun uti-
lizate. 
Transformă-ți ideile în realitate și oferă clienților propuneri de design în 
câteva secunde! Timpul minim de pregătire vă permite să reacționați 
repede și eficient la modificări ulterioare. Clienții dumneavoastră vor fi 
încântați! 

Ambalaje din plăci rigide Ambalaje din polipropilenăMateriale rigide Polipropilenă



Sistemul... 
pentru ambalaje perfecte 

Posibiltățile cutterelor Zünd sunt nelimitate: în funcție de mărime și model, 
se poate procesa carton ondulat de 3.2 m lățime cu același cutter ce poate 
tăia spumă de 110mm grosime. Scule de înaltă performanță asigură tăierea 
și biguirea tuturor materialelor uzuale pentru ambalaje la un nivel de calitate 
ce lasă mult în urmă concurența. 
Cutterele Zünd permit realizarea tuturor pașilor necesari în producția de 
ambalaje cu un singur utilaj! 

Spumă pentru ambalajeCarton ondulat Spumă Sisteme de ambalaje



Serii în producție... 
complet automatizată 

Carton ondulat tipăritDisplay-uri pentru magazine Carton ondulat netipărit Proiectare obiecte Display-uri pentru magazine

Producția la comandă e la ordinea zilei în domeniul imprimării digitale. 
Finisarea automată cu Board Handling System de la Zünd reprezintă 
următorul pas într-un flux de producție digital de mare capacitate. În serii 
mici sau mari, vă puteți aștepta la aceeași calitate înaltă, într-un flux de 
lucru fără matrițe cu cerințe minime de personal. 

Display-uri suspendate 
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Zünd
o investiție sigură pentru viitor

Gama de produse Zünd îți permite să alegi combinația perfectă de scule și opțiuni pentru manevrarea 
materialelor - atât inițial cât și mai târziu, sub formă de upgrade avantajos din punct de vedere al costurilor. 
Zünd G3 și S3 oferă genul de flexibilitate fără compromisuri care permit ca sistemul de tăiere să se dezvolte 
odată cu nevoile dumneavoastră.
Indiferent cum vă configurați sistemul de tăiere Zünd astăzi, faceți o investiție sigură pentru mâine.


