Přehled veletržních novinek ZOLLER!

»gemini 2«
Nová generace měřicích a seřizovacích přístrojů pro frézy na klikové
hřídele.

»aralonBasic«
Řešení ZOLLER pro procesně
bezpečné měření fréz na klikové
hřídele s vnitřními břity.

»pomDiaCheck«
Měřicí přístroj pro rychlé, přesné a
-přesné měření průměrů řezných
nástrojů.

»genius 3« s »microsensorem«
Doplnění univerzálního měřicího stroje pro nástroje pro třískové obrábění
o »microsensor«, který umožňuje
bezdotykové a přesné měření
mikrogeometrií.

»hobCheck«
Univerzální génius pro hospodárné
kompletní proměření odvalovacích
fréz.

»pomSkpGo«
Mobilní přístroj na stůl pro hospodárné měření zaoblení řezné hrany.

»eQuick 200«
Ergonomické řešení pro optimální
údržbu fréz na klikové hřídele,
například pro výměnu plátků.

»venturionTopoCAM«
ZOLLER společně s GFMěřicí technikou představuje 3D-digitalizaci
nejnovější generace.

»pomEdgeCheck CNC«
Měřicí a seřizovací přístroj pro měření
zaoblení řezné hrany v kompaktním
provedení s CNC řízenou lineární osou
a automatickým zaostřováním.
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Přehled veletržních novinek ZOLLER!

»pomZenit«
Nová dimenze měřicího a kontrolního
místa pro výrobu frézovacích hlav.

»sawCheck 2«
Řešení ZOLLER pro bezpečnou kompletní kontrolu přesných pil.

»toolOrganizer«
ZOLLER »toolOrganizer« pro
systematické určení přesného místa
uložení každého komponentu – pro
systematickou a efektivní správu
nástrojů.

»caz«
Firmou ZOLLER vyvinutý, na světě
první, virtuální měřicí přístroj. »caz«
znamená computer aided ZOLLER a
nabízí atraktivní celkové řešení plně
integrované do řídicího softwaru
»pilot 3.0«.

»venturion« s délkou měření 1.600 mm
Měřicí a seřizovací přístroj pro aktuální
požadavky na velké nástroje – průměr až
do 1.000 mm a celková délka do
1.600 mm.

ZOLLER TMS Tool Management Solutions
Výkonná správa nástrojů vyplňuje mezeru mezi
CAM-systémy, skladem, měřením a seřizováním a
výrobou. Nabízí plnou kontrolu nákladů, transparentnost a maximální efektivitu ve výrobním
procesu.
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