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EGYEDI FORMA
DIGITÁLIS
KONTÚRVÁGÁSSAL:
ZÜND G3 L-3200



A Spori Print Vincze Nyomda 2018 első felé-
ben a reklám-dekorációs profil, valamint az al-
katrészgyártás innovatív fejlesztése érdekében 
egy különleges – országos viszonylatban is ritka 
– gépet állított munkába.

A Zünd G3 L-3200 síkágyas digitális kontúr-
vágógépével új távlatok nyílnak a kis példány-
számú egyedi formájú digitális nyomatok terén. 
A svájci Zünd cég nagyteljesítményű gépei a 
legkülönbözőbb anyagok hatékony és pontos 
feldolgozását teszik lehetővé. A gép moduláris 
szerszám és anyagmozgatási rendszere képes 
alkalmazkodni az egyedi igényekhez. Mostantól 
tehát bármilyen formájú nyomatot megálmod-
hat, ami akár csak egy példányban is gazdasá-
gosan gyártható. A korábbi stancszerszámos ki-

vágás technológiája számos kompromisszumot 
hordozott magában: csak nagyobb példány-
számnál volt kifizetődő, hosszú átfutási idővel, 
és csak korlátozott méretben volt elképzelhető 
a gyártás. A Zünd G3 L-3200 viszont
 akár egy példányszámban,
 akár egy nap alatt,
 akár 180 × 320 cm-es méretig

képes egyedileg rajzolt kontúrvonal mentén 
kivágásra.



A Zünd G3 L-3200 gépen történő gyártás nem 
csak kis példányszámoknál, hanem akár ipari 
mennyiségnél sem jár nagyobb költséggel, mint 
a korábbi stancolásos eljárás. A gép képes íves, 
illetve nagy sebességű tekercsből történő ala-
kos kivágásra is. 

A Zünd G3 nem csak papírt vagy fóliát képes 
megmunkálni, hanem számtalan különböző 
anyagot, úgymint:
 papír, karton, hullámkarton
 bőr, műbőr, műanyag fóliák
 habkarton, habosított PVC, plexi
 mdf, táblásított fa, rétegelt lemez
 dibond, alumínium szendvicslemez

A formavágáson kívül a Zünd G3 alkalmas egyéb 
különleges megmunkálásokra, úgymint
 biegelés (a felület megnyomásával hajtás-

vonalak kialakítása)
 ritzelés (több rétegű – pl. öntapadó – anya-

goknál csak bizonyos rétegek átvágása)
 perforálás (szaggatott vágás, letéphető 

részek előkészítésére)
 gravírozás (felületbe karcolás)
 marás (mélyedések kialakítása vastagabb 

anyagokba)



Spori Print Vincze Gyártó Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Telefon:  +36/33 555-741 
E-mail: nyomda@sporiprintv.hu
www.sporiprintv.hu

Az új Zünd G3 L-3200 gép jól kiegészíti  
az elmúlt években beszerzett gépparkot:  
a Canon OCÉ Arizona 318 GL táblanyomtatót,  
a Roland TrueVIS VG-640 nagyformátu-
mú nyomtatót, illetve a nagy teljesítményű  
Xerox® Nuvera, Versant és Color digitális nyom-
dagépeket. A Spori Print Vincze Nyomda által 
kínált nyomdai eljárásokkal kapcsolatban kérje 
személyes konzultációnkat, kollégáink készség-
gel állnak rendelkezésére.
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