
Your first choice in digital cutting.

Toepassingsoverzicht
Verpakkingsindustrie



Ontwerp- en monsterproductie
snel, efficiënt en in seriekwaliteit 

Met snijmachines van Zünd fabriceert u snel en efficiënt monsters in se-
riekwaliteit. De bewerkingssystemen zijn perfect afgestemd op de verpa-
kkingsindustrie: alle snij- en rilgereedschappen hebben zich in industrieel 
gebruik bewezen en zijn speciaal toegesneden op het bewerken van gan-
gbare verpakkingsmaterialen. 
Verwerk uw creatieve ideeën en presenteer uw klanten binnen de kortst 
mogelijke tijd ontwerpvoorstellen. Dankzij extreem korte insteltijden rea-
geert u snel en flexibel op alle mogelijke noodzakelijke aanpassingen. Uw 
klanten zullen enthousiast zijn! 

Massief kartonnen verpakking PolyproplyleenverpakkingMassief karton Polypropyleen



Systematisch 
naar de perfecte verpakking 

De gebruiksmogelijkheden van Zünd-snijmachines zijn buitengewoon vee-
lzijdig. Afhankelijk van grootte en model produceert u op één en dezelfde 
machine verpakkingen van 3,2 m lange platen golfkarton en tot 110 mm dik-
ke schuimplastic vullingen. Hoogwaardige gereedschappen rillen en snijden 
alle gangbare verpakkingsmaterialen en overtuigen door hun topprestaties 
op het gebied van productie. 
Met snijmachines van Zünd realiseert u alle werkprocedés die voor het ver-
vaardigen van een verpakking nodig zijn op één enkele machine! 

Golfkarton Schuimplastic Systeemverpakking Schuimplastic



Kleine aantallen 
volautomatisch geproduceerd 

bedrukt 
golfkarton

Opstelling onbedrukt 
golfkarton

Designobject Opstelling

Gepersonaliseerde kleine aantallen zijn bij digitaal drukken een van-
zelfsprekendheid. Het volautomatisch verder verwerken met het Board 
Handling System van Zünd is de logische consequentie bij digitaal snijden. 
Produceer kleine aantallen in een handomdraai in perfecte kwaliteit - zon-
der stansvorm en met weinig inzet van personeel. 

Hangopstelling 
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Zünd
De veilige investering in de toekomst

Net als een bouwdoos is het productaanbod van Zünd zo samengesteld dat u materiaalhanteringsopties en 
gereedschappen voordelig en snel naderhand kunt toevoegen. Met een G3- of S3-snijmachine haalt u een 
compromisloos en flexibel snijsysteem in huis dat meegroeit met alle uitdagingen.
Welke configuratie u vandaag ook samenstelt, snijmachinesystemen van Zünd zijn een veilige investering in 
de toekomst!


