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Ať jde o oblečení, větrné turbíny, autosedačky, pohovky 
nebo módu – v Mehrstettenu sídlící lídr ve svém oboru, 
společnost bullmer GmbH je zárukou správného designu.

Společnost se sídlem v jihoněmeckém městě Mehrs-
tetten vyvíjí a vyrábí automatizované stroje pro manipu-
laci, tok a automatické řezání materiálů. Vysoce kvalitní, 
přesné řezací systémy s třídící a distribuční technologií 
pro různé šířky a všechny požadované délky se známkou 
kvality známou po celém světě jako „Made in Germany“.

Z firmy, která začala před 80 lety jako kovoobráběcí dílna 
ve Švábských Alpách, je dnes lídr mezinárodního trhu. 
S více než 130 zaměstnanci vyrábí bullmer produkty 
pro Německo, Evropu, Asii a Severní a Střední Ameriku. 
Mezi zákazníky společnosti jsou mezinárodní výrobci au-
tomobilů, nábytku, textilu, grafiky a technologií pro větrné 
elektrárny. Tito všichni oceňují hospodárnost a produkti-
vitu, kterých dosahují se stroji bullmer.

Díky designu strojů pro úpravu na míru potřebám indivi-
duálních zákazníků je bullmer schopen vyvinout a vyrobit 
jakýkoliv stroj pro jakoukoliv požadovanou výšku a dél-
ku materiálu v té nejlepší kvalitě, s extrémní přesností 
zpracování a profesionálními a rozvinutými servisními 
službami ve velmi krátké době. Bullmer nabízí všechna 
nezbytná řešení a služby pod jednou střechou: od strojů 
na řezání v jedné vrstvě, přes zpracování vícevrstvého 
materiálu, až po manipulační a skladovací systémy. Nej-
širší škála materiálů včetně fólií, tkanin, kůže, uhlíkových 
vláken a kartonu může být dokonale zpracována do nej-
lepší formy díky strojům bullmer.

Škálu služeb této švábské společnosti doplňuje kom-
plexní, profesionální a univerzálně dostupný servis. Tým 
130 zaměstnanců – zaměstnanců, kteří si váží své prá-
ce a samozřejmě mají technické znalosti a s radostí jsou 
tu pro zákazníky a pro které jsou Kvalita, Servis a Kom-
petence každodenní samozřejmostí – je tím, co dělá ze 
společnosti bullmer poskytovatele řezacích řešení vyhle-
dávaného na celém světě.



Efektivita při hromadné výrobě:
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PROCUT je automatická řezačka pro 
velkoobjemovou výrobu.
Vlastnosti:

- Řezání pomocí vertikálně

Další vlastnosti:

- délka řezacího okna cca

stlačený vzduch

příkon vakuové čerpadlo

napětí

min. 6 bar

13,5 - 17,5 kW

230/400 V, 50 Hz, celkový 
příkon přibl. 20 kW

Hodnoty připojení:

délka řezacího okna
1800/2200 mm

1800 mm / 2500 mm / 3000 mm
délka odebírací zóny
cca 1850 mm / 2300 mm / 3000 mm

Charakteristiky:

max. rychlost polohování
90 m/min
max. zrychlení
1 g
přesnost opakování
0,1 mm
max. výška řezání (závisí na materiálu)
80 mm

K dispozici pro výšky řezání 50 mm nebo 
80 mm (stlačené) podle typu materiálu.

Automobilový průmysl

Nábytkový průmysl

Oděvní průmysl

pracovní šířka

Kompozitní a technické
textilní materiály

oscilujícího břitu.
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1 800 mm / 2 500 mm / 3 000 mm.

- délka odebírací zóny cca
1 850 mm / 2 300 mm / 3 000 mm.
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Efektivita systémů Procut umožňuje profesionálně provádět veškeré řezání a nabízí všechny 
funkce, které od produktů bullmer očekáváte.

- vynikající flexibilita provozu

- intuitivní systém obsluhy- vysoce přesné řezání pro produktivnější šití

- snadné programování a změna parametrů řezačky

- nenáročné požadavky na prostor
- vyšší produktivita

- profesionální řezání

- nákladově efektivní výroba

- snadná obsluha

- kromě řezání umožňuje vrtání a značení

- programování jednoduchých kusů přímo na řezačce

- uživatelsky přívětivá manipulace a navigace v menu

Udržitelnost díky nízké spotřebě a vysoké účinnosti; minimalizace odpadního materiálu díky
technologii společné linky.

- přesvědčivý poměr cena/výkon

na první pohled:

-  neomezená flexibilita 
pokud jde o tvar dílů
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- obousměrný dopravník odpadu

- digitální lineární moduly v osách X a Y

- filtr pro vakuovou turbínu
- intuitivní operační systém
- grafika v reálném čase

standardní konfigurace:

- integrovaný systém čištění od odpadního

st
yl

: Procut je součástí kompletního řešení bullmer pro řezání:

CAD STAE
zásobníky rolí

Kompaktní

rozkládání
technologie

řezání
technologie

PROCUT

příslušenství
Automatické
značení

- bruska se samonastavovacími
brusnými kotouči

- bezkartáčové lineární motory u všech os
- integrovaná vysoce výkonná podtlaková
turbína s řízenou frekvencí

- systém automatizovaného pravidelného mazání
pohonu nože

- průvodce pro obsluhu s kontrolou

- uživatelské rozhraní pro různé úlohy

výrobní linka bullmer v Mehrstettenuvýrobní linka bullmer v Mehrstettenu

proveditelnosti a upozorněním na chyby

kontrolované heslem

materiálu
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podávání
AL-ST 120M

TK 112 A
nakladač
Compact E600

Translay TL

Procut

odběrový
prostor
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Vzhledem k dynamické povaze a vývoji softwaru jsou technické specifi-
kace nezávazné. V zájmu technického pokroku dochází k jejich změnám. 
Údaje o výkonu závisí na zpracovávaných materiálech a platí pro specifi-
kované podmínky provozu a používání předepsaných spotřebních materi-
álech, opotřebení dílů a používání originálních náhradních dílů.

Procut CV / 1.D /0210 PR
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