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Fie că e vorba de îmbrăcăminte, turbine eoliene, scaune 
de mașină, canapele sau modă, liderul de piață Bullmer
GmbH cu sediul în Mehrstetten asigură designul potrivit.

Compania cu sediul în Mehrstetten, Sudul Germaniei,
dezvoltă și produce mașini automate de șpănuit, utilaje 
pentru manipularea materialelor, cuttere automate precum 
și sisteme de tăiere de precizie, a caror înaltă calitate este 
apreciată la nivel global, cu tehnologie de sortare și distri-
buție pentru lățimi și lungimi diferite. 

Activitatea Bullmer a început în urmă cu 80 de ani 
ca un atelier de confecții metalice în Alpii din Ba-
varia devenind rapid lider de piață la nivel inter-
național. Cu mai mult de 130 de angajați, Bullmer 
fabrică produse pentru Germania, Europa, Asia și Ame-
rica Centrală și de Nord. Clienții fi rmei includ cele mai 
importante companii din industria de automobile, de 
mobilă, industria textilă, de grafi că și energie eoliană. 
Toate aceste companii apreciază efi ciența economică și 
productivitatea pe care le obțin utilizând mașinile Bullmer.

Datorită designului adaptat diferiților cli-
enți, Bullmer are capacitatea de a dezvolta și 
produce orice mașină pentru orice înălțime și lungime de 
material dorită, asigurând calitate superioară, precizie 
înaltă de procesare, service profesional și timpi extrem de-
reduși de răspuns. Bullmer oferă toate soluțiile și serviciile 
necesare dintr-o singură sursă: de la mașini pentru apli-
cații de tăiere într-un singur strat sau mai multe straturi, 
la manipularea materialelor, până la sisteme de stocare. 
Cea mai largă paletă de materiale, cuprinzând folii, țesătu-
ri, piele, fi bre de carbon și carton, fi ind fi nisate perfect,a-
jungând la  forma perfectă cu ajutorul mașinilor Bullmer.

Service-ul complet, profesional, disponibil la nivel global, 
completează paleta de servicii a companiei. Echipa de 130 
de angajați – care își respectă munca, având bineînțeles 
cunoștințele tehnice necesare, care sunt persoanele de 
contact pentru clienții lor și pentru care calitatea, service-ul 
și competența fac parte din munca de zi cu zi - fac din 
compania Bullmer un furnizor de soluții de tăiere căutat în
întreaga lume.



Eficiență în producția de masă:
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PROCUT este mașina de tăiat automată 
pentru producție ridicată.

Caracteristicii:

-Tăiere cu cuțit oscilant vertical

Caracteristici suplimentare:

-lungimea ferestrei de tăiere aprox. 

aer comprimat

alimentare pompă vacuum

tensiune

minim 6 bari

13,5 - 17,5 kW

230/400 V, 50 Hz, consum 
total energie aprox. 20 kW

Valori conectare:

lungime fereastră de tăiere
1800/2200 mm 

1800 mm / 2500 mm / 3000 mm
lungimea zonă liberă
cca 1850 mm / 2300 mm / 3000 mm

Caracteristici:

viteză max. de poziționare
90 m/min
accelerare max.
1 g
acuratețe de repetare
0,1 mm
înălțime max. de tăiere (în funcție de 
80 mm

Înălțimea șpanului (comprimat) de 50mm 
sau 80mm în funcție de tipul de material.

Industria auto 

Tapițerie 

Industria textilă

lățime de lucru

Materiale compozite și 
tehnice 
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1800 mm / 2500 mm / 3000 mm.

-lungimea zonei libere aprox. 
1850 mm / 2300 mm / 3000 mm.
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Eficiența mașinilor Bullmer asigură o tăiere profesională.

-flexibilitate operațională mare

-sistem de operare intuitiv-creșterea productivității la coasere datorită tăierii

-programare facilă a parametrilor de tăiere

-cerințe de spațiu minime
-productivitate sporită

-acces la tăierea profesională

-producție extrem de rentabilă

-ușor de operat

-instrumente opționale de perforare și marcaj

-programarea direct pe cutter a pieselor simple

-manipulare și navigare în meniu prietenoasă cu 

Sustenabilitate datorită consumului redus de energie; 
Minimizarea pierderilor de material datorită tehnologiei Bullmer.

-raport cost-performanță garantat

Bullmer Procut pe scurt:

-flexibilitate nelimitată
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tăierii de mare precizie



-conveior reversibil

-module lineare digitale pe axa X și Y

-pompă vacuum cu filtru
-sistem de operare intuitiv
-grafică în timp real

configurare standard:

-sistem de curățare permanent

st
il:

Procut este parte activă din întreg ansamblul Bullmer pentru sala de croi:

CAD STAE
depozitare role

Compact
tehnologie

de șpănuire
tehnologie
de tăiere

PROCUT
Mașină

de etichetat
automată

-dispozitiv de șlefuire a cuțitului cu discuri de 
șlefuire cu auto-reglare

-motoare lineare fără perie pentru toate axele
-turbină cu vacuum integrată, de înaltă performanță,                               
cu frecvență controlată

sistemului de acționare a cuțitului

-ghidarea operatorului cu control și mesaje de

-interfață utilizator prietenoasă cu diferite roluri 

linia de producție a mașinilor Bullmer de la Mehrstetten

eroare

cu posibilitate de acces prin parolă

accesoriu de 
încărcare
AL-ST 120M

TK 112 A
accesoriu de 
întindere

Translay TL

Procut

zonă de preluare
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-sistem de lubrifiere automată cu control al frecvenței



Având în vedere dinamica și dezvoltarea software, specifi cațiile tehnice 

nu au caracter obligatoriu. Din motive de progres tehnic, acestea sunt 

supuse schimbărilor. Datele legate de performanță depind de materialele 

prelucrate și sunt valabile cu condiția ca operațiunile să fi e cele specifi -
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bullmer GmbH
Heutal 7 | Industriegebiet
D-72537 Mehrstetten | Germania

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

www.bullmer.de
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