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Firma ZOLLER AUSTRIA představila na letošním strojírenském veletrhu
ViennaTec, vedle pestré produktové palety svých měřicích a seřizovacích
přístrojů, také další inovace.
První je mobilní stolní přístroj »pomSkpGo« pro efektivní měření zaoblení břitu
řezných nástrojů, vybavený novým softwarem »pomsoft«, který vyniká
jednoduchostí obsluhy. Vyhodnocení mikrogeometrie břitu nástroje je
uskutečněno přes přehledné grafické elementy definované jako rádiusy či
fazetky. Jednotlivé elementy definující břit mohou být následně individuálně
uloženy.
Další inovací je přístroj »hobCheck«, který nabízí možnosti měření jako doposud
žádné jiné měřící zařízení - jednoduché plně automatické, efektivní a kompletní
proměření odvalovacích fréz. Měření odvalovacích fréz zde nabývá nové, dosud
netušené dimenze. Pomocí kamerového zpracování obrazu pomocí průsvitové a
násvitové kamery a měřícího doteku, může být proměřeno až 15 parametrů
(např. profil zubu, obvodové házení, atd.).
Hlavní přínosy přístroje »hobCheck«:
• intuitivní ovládání
• rychlé měření v kombinaci s kamerovým zpracováním obrazu
• reprezentativní dokumentace výsledků dle DIN 3968
• zařazení nástrojů do tříd přesností dle DIN
V oblasti Tool managementu mohli návštěvníci na stánku shlédnout přehledné a
strukturované představení celého výrobního procesu. Postup od zadání zakázky
až po expedici produktů bylo zákazníky otestováno přímo na stánku
ZOLLER AUSTRIA, a to v přímém přenosu!

Měření zaoblení řezné hrany osových
nástrojů i destiček pomocí přístroje
ZOLLER »pomSkpGo«

Měřicí, seřizovací a kontrolní přístroj
Zoller »hobCheck« pro komplexní
proměření a kontrolu odvalovacích fréz

Firma ZOLLER se neustále snaží zlepšovat jak své produkty, tak i své služby. Nyní
jsme ještě blíže zákazníkům v Čechách a na Slovensku. Flexibilita, operativnost,
snadnější dosažitelnost a především rychlejší přístup k informacím. To vše je
příslibem rozšíření našeho týmu o dalšího pracovníka s dlouhou zkušeností
v oblasti třískového obrábění.

Zoller Vám je ještě blíže!
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