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Waardevaste snij- en freestafels
‘ Een  Zünd kos t  u i te inde l i j k  minder  dan  50  procent  van  de  aanschafpr i j s ’

Zünd is met een installed base van ruim 700 machi-
nes in de Benelux, in 6 verschillende marktsegmen-
ten, een gekende leverancier van digitale afwerkings-
systemen. Betrouwbare Zwitserse precisie en kwali-
teit, maar de toegevoegde waarde gaat verder dan de 
geleverde hardware en software, is de overtuiging van 
Stephan Jacobs, directeur van Zünd Benelux in Eersel. 
“Wij ervaren in de markt een veranderende vraag op 
het gebied van service en zekerheid. Daarom probe-
ren wij met een aantal elementen zo dicht mogelijk 
bij de klant te staan.” Zijn boodschap: “Een afwer-
kingsoplossing van Zünd kost uiteindelijk minstens 

50 procent minder dan wat je er bij de aanschaf op 
papier voor betaalt.”

Modulair
Modulariteit is daarbij in veel gevallen het sleutel-
woord. Jacobs: “Iedereen kent de verwisselbaarheid van 
onze tools. Die is niet alleen gegarandeerd voor de hui-
dige gereedschappen, maar ook voor toekomstige ont-
wikkelingen op het gebied van tooling. Dit betekent 
dat een machine met je bedrijfsactiviteiten kan mee-
groeien. Dat geldt ook voor toe- en afvoersystemen. De 
grootte van de tafel was tot nu toe echter een gegeven. 
Iedereen die over een Zünd beschikt, maar eigenlijk 
een groter werkoppervlak nodig heeft, kan nu - met 
nauwelijks waardeverlies - zijn tafelframe inruilen 
voor een grotere variant. Tegen aantrekkelijke condi-
ties is de maat later dus nog aan te passen.”

Waardevast
Door de modulariteit van de afwerkingssystemen zijn 
ook heel goed afspraken te maken over het waardebe-

houd van de machines, stelt Jacobs. “Als je een Zünd 
koopt, kunnen we nu al aangeven wat je bijvoorbeeld 
over drie jaar terugkrijgt als je dan de machine wilt 
inruilen. Dan blijkt een Zünd behoorlijk waardevast; 
natuurlijk afhankelijk van de situatie en de configu-
ratie, maar bij normaal gebruik en goed onderhoud 
kunnen afschrijvingspercentages vaak ruim onder de 
10 procent blijven.”

levenscyclus
Dat modulaire karakter maakt dat je met een Zünd 
ook kan deelnemen in een kringloop van ‘sustainable 
business’, vertelt Jacobs. “Door de samenwerking die 
we hebben met De Lage Landen Vendorlease kan een 
Zünd-tafel tot wel tien jaar in een huur- of leasecon-
tract worden ondergebracht. Daardoor is zo’n machi-
ne heel geschikt voor een tweede of derde levenscy-
clus, op basis van voortzetting van dit contract tegen 
relatief lage maandlasten. Natuurlijk is iedereen vrij 
om de financiering te kiezen die hij zelf wenst, maar 
het feit dat een erkende financiële instelling als DLL 
zover wil gaan, is een bewijs van de kwaliteit en duur-
zaamheid van onze systemen. Als bank durven zij een 
contract aan te gaan over een periode van tien jaar. 
Dat zegt nogal wat.”

service
Optimale werking en minimale downtime van de 
machine zijn absolute eisen van gebruikers, stelt 
Jacobs. “Die zekerheid kunnen wij bieden door de 
manier waarop wij als Zünd Benelux onze service 
hebben georganiseerd. We beschikken over 14 engi-
neers, waarvan 4 personen stand-by zijn op de sup-
portafdeling in Eersel; de rest is geografisch ver-
spreid, dus altijd op relatief korte afstand van de 
klant. Wij kunnen naar behoefte ook tailormade ser-
viceafspraken maken. Bijvoorbeeld op het gebied van 
software (updates en upgrades) of engineering sup-
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houd van de machines, stelt Jacobs. “Als je een Zünd 
koopt, kunnen we nu al aangeven wat je bijvoorbeeld 
over drie jaar terugkrijgt als je dan de machine wilt 
inruilen. Dan blijkt een Zünd behoorlijk waardevast; 
natuurlijk afhankelijk van de situatie en de configu-
ratie, maar bij normaal gebruik en goed onderhoud 
kunnen afschrijvingspercentages vaak ruim onder de 
10 procent blijven.”

levenscyclus
Dat modulaire karakter maakt dat je met een Zünd 
ook kan deelnemen in een kringloop van ‘sustainable 
business’, vertelt Jacobs. “Door de samenwerking die 
we hebben met De Lage Landen Vendorlease kan een 
Zünd-tafel tot wel tien jaar in een huur- of leasecon-
tract worden ondergebracht. Daardoor is zo’n machi-
ne heel geschikt voor een tweede of derde levenscy-
clus, op basis van voortzetting van dit contract tegen 
relatief lage maandlasten. Natuurlijk is iedereen vrij 
om de financiering te kiezen die hij zelf wenst, maar 
het feit dat een erkende financiële instelling als DLL 
zover wil gaan, is een bewijs van de kwaliteit en duur-
zaamheid van onze systemen. Als bank durven zij een 
contract aan te gaan over een periode van tien jaar. 
Dat zegt nogal wat.”

service
Optimale werking en minimale downtime van de 
machine zijn absolute eisen van gebruikers, stelt 
Jacobs. “Die zekerheid kunnen wij bieden door de 
manier waarop wij als Zünd Benelux onze service 
hebben georganiseerd. We beschikken over 14 engi-
neers, waarvan 4 personen stand-by zijn op de sup-
portafdeling in Eersel; de rest is geografisch ver-
spreid, dus altijd op relatief korte afstand van de 
klant. Wij kunnen naar behoefte ook tailormade ser-
viceafspraken maken. Bijvoorbeeld op het gebied van 
software (updates en upgrades) of engineering sup-

port (samen met de klant - en eventueel derden - kij-
ken naar een speciale tool voor een specifieke toepas-
sing). Denk in dit laatste verband ook aan robotise-
ring. Al dit soort zaken worden steeds belangrijker in 
meer industriële productieomgevingen waar de focus 
sterk op de kostprijs ligt.”

acties in 2019
Maar ook voor de kleinere beurs komt Zünd Benelux 
in 2019 met een aantal opmerkelijke acties. Zoals een 
zeer competitieve instapmogelijkheid voor de S3 in 2 
standaardconfiguraties: met 2 modules en 2 tools. 
“Een lage aanschafprijs, maar verder zijn de eerder 
genoemde punten qua modulariteit ook hier gewoon 
van toepassing”, aldus Jacobs. “Als je het wilt, kun je 
deze machine ook aanschaffen via een huurruilmo-
del, waarbij de Zünd-tafel later is in te wisselen voor 
een groter model, bijvoorbeeld een G3. Tevens bieden 
wij bedrijven die een instapmodel huren of kopen de 
mogelijkheid om, in voorkomende gevallen dat ze 
een job niet op hun machine met deze standaardcon-
figuratie kunnen uitvoeren, voor een korte periode de 
benodigde tools bij ons te huren zodat ze de klus tóch 
kunnen klaren. Daarnaast komen wij in de eerste 
helft van 2019 met een speciale inruilactie voor klan-
ten die nog een PN (G2) snijtafel hebben. Sommige 
van deze machines zijn meer dan 20 jaar oud en aan 
het eind van hun technische levenscyclus gekomen.”

OPEN TrAININGEN
Jacobs: “Vanaf maart 2019 beginnen we met open trai-
ningen in het Experience & Training Center van Zünd 
Benelux in Eersel voor alle operators die met een S3 of 
een G3 werken. Voor sommigen een opfriscursus om het 
maximale uit deze machines te halen, maar het kan 
ook een eerste kennismaking zijn voor nieuwe perso-
neelsleden van klanten van ons. En daarnaast is in over-
leg natuurlijk altijd een maatwerktraining mogelijk.”

Stephan Jacobs: “Dat een financiële instelling als DLL leasecontracten van 10 jaar wil afsluiten, is een 
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