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Legyen szó divatról, autóülés huzatről bútoriparról vagy
szélturbina gyártásról. A kiváló szabási eredményt mi
biztosítjuk.
a Bullmer GmbH.
Iparági vezető cégként fejlesztjük automata vágóanyagtovábbító -és terítő berendezéseinket. A világhírű
vágó és leszedő rendszereink különböző szélességekben
és a legkülönbözőbb hosszúságokban érhetőek el
Partnereink számára. Precizitásunk és Termékeink
minősége világszerte ismertek.
-made in Germany.A cég több mint 80 évvel ezelőtt alakult, mint fémipari
megmunkáló üzem Alb városában. Ma már az egyik
nemzetközileg elismert és piacvezető vállalat. A Bullmer
GmbH. több mint 130 munkavállalója dolgozik a
gyártásban és a fejlesztésben Németországban, az
Európai, Ázsiai, Észak- és Közép-Amerikai valamint Afrikai
piacok számára.
A Who is Who a nemzetközi autó-, bútor-, ruha-, grafika
és szélenergia ipart tömörítő szervezet egyik tagja
vagyunk. Ők mindannyian értékelik a hatékonyságot és a
termelékenységet, melyet a gyártásukban a Bullmer
gépek támogatásával érhetnek el.
A Bullmer GmbH. az egyedi vevői igényeknek
megfelelően bármely gépet a kívánt szélességre és
hosszra át tudja alakítani. Az egyedileg kialakított gépek,
lehetővé teszik minden felhasználó számára, hogy a
termelés hatékony, minőségi és folyamatos legyen. A
széleskörűen kiépített szervízhálózatunkkal, és rövid
reakcióidővel technikai támogatást biztosítunk
partnereinknek.
A Bullmer cég az összes szükséges megoldást és
szolgáltatást egy kézből kínálja. Az egy- és többrétegű
szabászati gépektől, az anyagmozgatókon át a tároló
rendszerekig. Különböző anyagok, mint fóliák, szövetek,
bőrök, műbőrök, szénszálas carbon és üvegszálas
anyagok a Bullmer gépekkel tökéletes formát kapnak,
„a legjobb formát“.
Átfogó, professzionális, világszerte elérhető szervíz
jellemzi a sváb vállalat szolgáltatás csomagját. A 130
munkavállalót magába foglaló csapat műszaki knowhow-ja, valamint minőség- és energiatudatos tervezési
munkája, a vevőközpontú szolgáltatás, teszik a Bullmer
céget az egyik legkeresettebb szabászati megoldásokat
kínáló szolgáltatóvá világszerte.
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Textilipar

Hatékonyság a sorozatgyártásban:
PROCUT a legjobb eszköz, ha
hatékonyságról van szó.
Jellemzők:
-Vágásvastagság 80 mm-ig.
-Vágóablak hossz. 1800 / 2500 mm.
-1850 / 2550 mm leszedési terület.
-Különböző oszcilláló kések.

Bútoripar

Autóipar

Kompozitok & Technikai
Textiliák

-Intelligens késérzékelő.

Munkaszélesség:

Csatlakozások:

Anyagszélesség
1800/2200 mm
Vágóablak hossz.
1800 / 2500 mm
Leszedési terület
1850 / 2550 mm
Max. Pozícionálási sebesség
90 m/min
Max. Gyorsulás
1g
Ismétlési pontosság
0,1 mm
Max. Vágásmagasság (anyagfüggő)
80 mm

Levegő
min. 6 bar
Vakum
13,5 - 17,5 kW
Áram
230/400 V, 50 Hz, kb- 20 kW
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A Procut partnere a hatékony és a professzionális vágás megvalósításában, és minden olyan
funkciót kínál, ami elvárható egy Bullmer berendezéstől.

Néhány jellemző:
-Költséghatékony kivitelezési forma
-Határok nélüli variáhatóság.
-A termelékenység növelése.
-Minimális helyigény
-Egyszerű kezelhetőség
-Intuitiv megoldások
-Nagyon jó ár- érték arány

Előnyök:

-Egyszerú programozhatóság akár a
berendezésnél is.
-A vágás melett a fúrás is lehetséges.
-Magas feldolgozási rugalmasság ebben a
kategóriában.
-Egyszerű kezelhetőség az alkatrészek
utófeldolgozásában, akár közvetlenül a
vágógépen.
-Az üzemeltető igényeihez igazított
menünavigáció és működési logika.
-A professzionális vágás kezdete.

Az alacsony energiafelhasználás, átfogó megoldást kínál az erőforráskezelésben. A közvetlen
egymás meletti vonalak vágása még hatékonyabbá teszi az anyagfelhasználást, és csökkenti a
hulladék mennyiségét.
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Mehrstetten Termelés

Mehrstetten Termelés

Standard:
-Digitális X és Y tengely vezérlés.

-Automatikus kenőanyagadagolás a
késfrekvencia szerint.

-Beépített asztal tisztítóprogram.

Megjegyzések:

-Felhasználói útmutatók és támogatás.

-Kétirányú vágóasztal mozgatás

-Önbeálló élezőkorongok.
-Szervo-motorok minden tengelyen.

-Cserélhető Késmeghajtó

-Integrált nagyteljesítményű Vákumturbina
13,5-17,5 kW

-Valós idejű Grafika.

A PROCUT egy részegysége a Bullmer teljes szabászati rendszerének:
Tervezés

CAD

Raktározás

STAE

Terítés

COMPACT

Szabás

PROCUT

Cimkézés

LABELER
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Translay TL

TK 112 A
Terítőgép
Compact E600

Anyagbeemelő
AL-ST 120M

Termelési rendszer konfiguráció:

Leszedő asztal
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Itt találhat meg bennünket:

Stuttgart

27

Flughafen
Stuttgart

A8

HBF Metzingen

Merklingen

28
Reutlingen

Bad Urach
Laichingen

465

10

Münsingen
Ulm

Mehrstetten
465

Ehingen

30

Laupheim

Tobias Schindler
Tel:+3620 9266294
tschindler@w-nets.hu
Horváth Attila
Tel:+3620 4503771
ahorvath@w-nets.hu
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bullmer GmbH.

Heutal 7 | Industriegebiet
D-72537 Mehrstetten | Germany
www.bullmer.de

Az itt megadott teljesítményadatok a feldolgozott anyagoktól függenek, és a megfelelő működés, valamint
az előírt fogyóeszközök, kopó alkatrészek és eredeti pótalkatrészek használata esetén érvényesek.
Ezenkívül a hardver- és szoftverfejlesztés dinamikája miatt minden műszaki információ nem kötelező
érvényű. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlődést szolgáló változtatásokra.
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