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Modularidade
As Mesas de Corte Zünd são baseadas em um conceito de de-
sign que lhes dá maior flexibilidade e adaptabilidade do que 
quaisquer outros no mercado podem oferecer. Essa modularida-
de única torna possível atualizar as mesas de corte Zünd sempre 
que for necessário por um preço justo. Isto torna o equipamento 
excepcional e mantém o seu valor ao longo de muitos anos.

Rentabilidade
Desempenho sólido, excelente qualidade – milhares de mesas de 
corte Zünd produzem sem parar ao redor do mundo, provando 
diariamente sua rentabilidade inigualável. Tecnologia inovadora e 
alto padrão de construção garantem baixo custo de manutenção. 
Excelente eficiência no uso de energia é mais um dos benefícios 
de nossos produtos. Métodos otimizados de processamento, ge-
radores de vácuo de última geração e um sistema sofisticado 
de avanço de materiais exigem uma baixa demanda de energia, 
contribuindo para sustentabilidade ecológica de nossos produ-
tos.

Suporte técnico ao redor do mundo
O que se aplica às nossas máquinas, também se aplica ao nosso 
suporte técnico: desempenho excepcional, precisão e confia-
bilidade. Especialistas altamente treinados e experientes estão 
sempre a sua disposição.
Os técnicos Zünd ao redor do mundo estão apenas a um tele-
fonema de distância. Nossos distribuidores e parceiros na sua 
região garantem um tempo de resposta mínimo e estão prontos 
para fornecer apoio sempre que necessário. 

Zünd
Zünd Systemtechnik AG – Empresa familiar e localizada na Su-
íça – especializada em sistemas de corte digital. O nome Zünd 
representa a qualidade Suíça e se tornou sinônimo de precisão, 
desempenho e confiabilidade. 
Desde 1984, envolvida na  concepção, produção e comercializa-
ção de sistemas de corte modulares sendo reconhecida mun-
dialmente como a líder do mercado. A superioridade tecnológica 
dos nossos produtos deriva de nossa insistência em padrões de 
alta qualidade, design modular e foco em nossos clientes.

Dados Técnicos
D3 Mesa de Corte Zünd

D3 Mesa de corte Zünd
Tamanho disponíveis 

Razões Sólidas para Adquirir
Zünd D3



Manejo eficiente de ferramentas
O design modular distintivo da Zünd permite configurar as ferramentas 
necessárias em poucos passos, rápidos e fáceis. O resultado é flexibi-
lidade! O que permite que você reaja instantaneamente às mudanças 
nas condições de produção, economizando tempo e dinheiro. 

Precisão em todos os detalhes
As mesas de corte Zünd são máquinas de alta precisão. Todos os com-
ponentes – do sistema de transmissão à lâmina de corte – são projeta-
dos e fabricados para trabalharem perfeitamente juntos. Isto permite 
que você produza de forma eficiente e possa impressionar seus clientes.

Ferramenta de inicialização integrada
Rápido e preciso: o ajuste de facas, fresas e sistema de vinco é rea-
lizado através de um sistema de inicialização totalmente automático. 
O trabalho de ajuste manual para determinar a profundidade de corte 
não é mais necessário.

D3 Mesa de Corte Zünd
A perfeição está nos detalhes

Flexibilidade na configuração de ferramentas
O sistema de ferramentas modular já conhecido e aprovado está dis-
ponível em ambos braços da D3. Defina quais as funções que seu cor-
tador tem que cumprir e configure a combinação de ferramentas do 
seu sistema modular Zünd.

Robusta e potente
Os cortadores de alta performance Zünd são desenvolvidos para ope-
ração contínua. É por esse motivo que apenas componentes robustos 
e de alta qualidade são usados, conferindo aos cortadores excelente 
qualidade, maior confiabilidade e alto desempenho.

Dois braços para máxima produtividade
Dependendo do trabalho, o rendimento pode ser 
dobrado usando dois braços que trabalham indepen-
dentemente um do outro. O controlador inteligente 
da máquina aloca o trabalho de forma otimizada 
entre os dois braços, garantindo o nível máximo de 
produtividade.

Ergonomia e manuseio
A D3 pode ser automatizada individualmente com 
extensões de mesa e diversos sistemas de manu-
seio de material. Isso aumenta significativamente a 
produtividade do cortador, ao passo que atividades 
manuais são reduzidas a um mínimo. O design er-
gonômico do cortador Zünd simplifica o trabalho do 
operador, o que aumenta ainda mais sua eficiência.

Produção completamente Automatizada - BHS
Grande volume, alta qualidade e flexibilidade – com 
o Zünd Board Handling System (Sistema de Alimenta-
ção de Chapas), você pode produzir 24 horas por dia, 
7 dias por semana com o mínimo de pessoas! Com 
carga e descarga automática de chapas, o trabalho 
se limita a colocar/remover os pallets de material 
cortado/para cortar. 


