
Your first choice in digital cutting.

Toepassingsoverzicht
Leerindustrie



Vergroot uw productiviteit in de schoenenproductie! Bewerk leer, zool-, voerings- en 
ook sjabloonmateriaal exact en efficiënt: Met het oscillerende snijgereedschap en 
het passende Zünd-mes snijdt u bijvoorbeeld leer met wel een meter per seconde! 
De ponsmodule stanst met twee onafhankelijk werkende gereedschappen tot wel 
acht gaten per seconde. 
Met Zünd-leersnijders produceert u economisch, efficiënt en in eersteklas kwaliteit! 

MarkerenPerforerenSnijden

Voor meer prestaties en kwaliteit 
in de schoenenfabricage



Prettige zitgarnituren, gezellige leren stoelen, cockpitaankleding en leren stuurwielen in 
kostbare sportwagens. Overal om u heen vindt u producten die op Zünd-snijmachines 
zijn gesneden. Talloze fabrikanten van naam in de leerindustrie vertrouwen namelijk op 
machines van Zünd. Dat is niet verrassend, omdat de buitengewoon goede snijprestaties, 
lage gebruikskosten en eenvoudige integratie in de productieworkflow garant staan voor 
snel terugverdienen.

Integratie van nestingsystemenEenvoudige toevoerKrachtig taai materiaal snijden

Voor meer rendement en efficiëntie
bij het snijden van groot leer



Zünd-snijmachines worden zowel bij de fabricage van prototypen als bij de 
serieproductie gebruikt. Voor elke productieomgeving biedt Zünd de juiste oplossing. 
Dat wordt gegarandeerd door 17 snijmachineformaten, een breed aanbod aan 
gereedschappen en uitgekiende behandelingssystemen voor verschillende 
materialen. Afhankelijk van de productievereisten configureert u uw snijsysteem 
individueel en op maat gesneden op uw bedrijfsmatige vereisten. 
Investeer in de functies die u nodig hebt!

Betrouwbare materiaalfixering
Hoogwaardige monsters en kleine 
aantallenToevoer van rolmateriaal

De snijmachine op maat
voor leer en accessoires
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www.zund.com

Competentie en kennis van zaken 
Duurzame nut voor de klant, jarenlang

Meer dan 30 jaar ervaring en 20.000 geïnstalleerde snijmachinesystemen spreken voor het merk Zünd: de 
hoogste betrouwbaarheid en langste levensduur als resultaat van bewezen techniek in combinatie met 
de hoogste kwaliteit. Op Zünd-snijmachines produceert u sneller en economischer! Daarvoor zorgen een 
uitstekend energierendement, krachtige gereedschappen en de robuuste bouwwijze.

Als leidende fabrikant van multifunctionele CAM-machines werkt Zünd samen met bekende CAD-
aanbieders. Zünd-snijmachinesystemen zijn uitgerust met standaardaansluitingen en kunnen dus naadloos 
in productieomgevingen worden geïntegreerd. Zünd ondersteunt u met competentie en kennis van zaken bij 
het realiseren van uw projecten!


