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Akár ruházat, szélturbinák, autóülések, kanapék vagy a di-
vat. A helyes szabásmintát mi biztosítjuk, a bullmer GmbH.

Vezető vállalatként automatizált berendezéseket  
fejlesztünk és gyártunk anyagmozgatáshoz, 
anyagtovábbításhoz és automatikus szabáshoz. Ezek 
világhírű vágási rendszerek és leszedő rendszerek külön-
böző szélességekre és bármely hosszúságra. Precizitása 
és minősége világszerte ismert, mint Made in Germany.

Ami több mint 80 évvel ezelőtt kezdett, mint fémmeg-
munkáló a sváb Albban, ma már az egyik nemzetközi pi-
acvezető.  Bullmer több mint 130 munkavállalóval gyárt 
Németország, Európa, Ázsia, Észak- és Közép-Amerika 
valamint Afrika részére.

A Ki Kicsoda a nemzetközi autó-, bútor-, ruha-, grafika és 
szélenergia iparban Ügyfelekhez sorolható  a mi vállala-
tunk is. Önök mindannyian értékelik a hatékonyságot és a 
termelékenységet, melyet a bullmer gépek tesznek lehető-
vé gyártásuk számára.

Az egyedileg kialakított gépek lehetővé teszik minden fel-
használó számára, hogy a bullmer képes bármely gépet 
a kívánt anyagmennyiségre és hosszra  fejleszteni és 
gyártani. A legjobb minőség, abszolút folyamatpontos, és  
kiugróan professzionális, széleskörűen kiépített szervizzel 
és rövid reakcióidővel.

A bullmer cég az összes szükséges megoldást és szolgál-
tatást egy kézből kínálja. 
Az egy- és többrétegű szabászati gépektől, az anyagmo-
zgatón át a tároló rendszerekig. Különböző anyagok, mint 
fóliák, szövetek, bőrök, szénszálak vagy kartonok a bullmer 
gépekkel  tökéletes formát kapnak, „a legjobb formát“.

Átfogó, professzionális, világszerte elérhető szerviz jellemzi 
a sváb vállalat szolgáltatás csomagját. A 130 munkavállalót 
magába foglaló csapat, akiknek munkája nagyra becsült és 
természetesen rendelkezik a műszaki know how-val, akik 
szívesen tartják a kapcsolatot Ügyfeleikel és a minőség, a 
szolgáltatás és a szakértelem mindennapi életünk része, 
teszik a bullmer céget az egyik legkeresettebb szabászati 
megoldások kínáló szolgáltatóvá világszerte.



Barázdavágó

V-vágó Húzókés Kiss Cut Tintasugaras Ultrahangos

Ruházat Automitív Enteriőr

Moduláris.
Mindig gyors át- & utánalakított.

Egyszerű. 
Szerszámcsere néhány
másodperc alatt.
Ügyfélspecifikus.
Gépek a vásárlói igényekhez
igazítottak.

Méretek. 
Standard és egyedi.

Produktív.  ).
Gyorsulás akár 2g sebesség 120 m / 
percig.

Variálható. 
Sokoldalúan használható, köszönhetően
a kiterjedt eszköztárnak.

Ökológiai.  
Nagy vákuum alacsony energiafog-
yasználás mellett.

Robusztus. 
Meghajtórendszerek 2 különálló
x-motoron keresztül.
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Jelölő eszköz tollal, permetezéshez, tin-
tasugárral vagy címkéző támogatással.

Jelölések.

Megjelenítés. 
Speciális szoftver vetítéssel 
bőrszabáshoz. Fényképezés és 
azonnali szabás.

Anyagraktártól a feltekercselőig.
Digitalizálás.

Végtárolótól a feltekercselőig.
Egyedi bevezetö és leszedö zóna 
kialakítása.

Szállítószalag meghosszabítás.
Automatizálás.

Kockás.
Speciális szoftver problémamentes 
mintás anyagok szabásához.

A

Vonalkód.
Terítékrajzok és paraméterek
bevitele.6 5 8 3 0 8 7 7
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Meghajtórendszer:

Furatát-kiszúró Vágó
Töltőhellyel vezényelt (2 motor)

1 – 10 mm

Működési környezet:
Páratartalom

Hőmérséklet
< 80 %
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Sűrített levegő
6 bar

3,5 kW plus. vákuumpumpa 
teljesítménye

Normál vákuum tartományban
nyitott vagy zónavákuum

Áramellátási követelmények:Munkaszélesség:

Áram

A SAJÁT KATEGÓRIÁJÁBAN A LEGJOBB –
A PREMIUMCUT
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Leszedő zóna

 vágó zóna

Alap munkahossz

Alap munkaszélesség

Munkamagasság

Max. vágási magasság

Max. gyorsulás

Pozíciógyorsaság

Ismétléspontosság

1200, 2000, 2500, 3200 mm

1400, 1600, 1800, 2200, 
2600,2800, 3200, 5000 mm

880 mm +/- 40 mm

Up to 50 mm (anyagtól függően)

2g

120 m/min

0,1 mm

15 – 35 °C
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Bevezetés

Szállítószalag bevezető 
zóna
Átnézés
Digitalizálás
Felrakás

Vágási zóna

Szállítószalag leszedő 
zóna

Feltekercselő egység

ZufuhrzoneBevezető terület
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Az itt közölt adatok a feldolgozandó anyagtól függnek és a fogyóeszközök,
kopó- és tartalék alkatrészek előírt működtetése és használata mellett érvényesek. Ezen kívül a műsza-
ki adatok, tekintettel a hardver és szoftvertermékek dinamikus fejlődésére, nem kötelező érvényűek. A 
változtatás jogát a fejlődés érdekében fenntartjuk. 021014 PR

bullmer GmbH
Heutal 7 | Industriegebiet
D-72537 Mehrstetten | Germany

Phone +49 7381 183-0
Fax +49 7381 723
Mail info@bullmer.de

www.bullmer.de

Innováció Made
in
Germany
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