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ZOLLER »erfolg ist messbar«
Zdokonalený design vytváří skutečnou přidanou
hodnotu – premiéra v ČR na MSV 2016
Firma ZOLLER, vůdčí světový výrobce měřicích, seřizovacích a
kontrolních přístrojů poprvé představil na veletrhu AMB 2016 novou
generaci měřicích a seřizovacích přístrojů v novém designu a
nekompromisní kvalitě. Neporazitelná kombinace optimální
ergonomie a nejrozsáhlejších hardwarových a softwarových funkcí
garantuje vysoce přesné a rychlé výsledky měření každého nástroje a
vytváří skutečnou ekonomickou přidanou hodnotu – nová generace
přístrojů bude premiérově k vidění i na strojírenském veletrhu MSV
2016 v Brně. ZOLLER představí nový »smile« a nový »venturion«.
Série přístrojů nabízí širokou paletu měřicích a seřizovacích funkcí pro
vrtací, frézovací a soustružnické nástroje. Nové přístroje série přesvědčí
maximálním ovládacím komfortem a nejmodernější elektronikou.

obr. 1
futuristický re-design klasického
ovládacího prvku ZOLLER

„Uchopitelný“ funkční design ovládacích elementů, futuristický re-design
klasického ovládacího prvku ZOLLER pro ovládání jednou rukou a
ergonomicky konstruovaná separátní ovládací jednotka “Cockpit“ nabízí
díky jedinečnému ovládacímu komfortu skutečnou ekonomickou
přidanou hodnotu.
S opcemi jako je například RFID technologie pro procesně bezpečný
přenos dat do obráběcího stroje jsou přístroje ZOLLER připraveny splnit
nejvyšší požadavky zákazníků a nabízí maximální flexibilitu a přesnost jak je již u produktů ZOLLER zvykem. Rozsáhlé softwarové funkce nabízí
pro každé použití vhodné měřicí, seřizovací a inspekční funkce.
Řešení pro zasíťovanou výrobu
ZOLLER nabízí ekonomickou přidanou hodnotu a velkou perspektivu:
všechny měřicí a seřizovací přístroje jsou již dnes připraveny pro
moderní zesíťovanou výrobu budoucnosti. Díky integrovanému, ve
vlastní firmě vyvinutému, softwaru a nejvyšším bezpečnostním
standardům je bezpečnost procesu garantována. Bezpečný a spolehlivý
přenos dat na obráběcí stroj není závislý na výrobci stroje, přístroj lze
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obr. 2
nový moderní design série
»smile«

propojit s běžně rozšířenými ERP a CAM systémy nebo s výdejními a
skladovými skříněmi – zaměření na budoucí požadavky s ohledem na
„Industry 4.0“ jsou již dnes s firmou ZOLLER realitou.
Správa nástrojů: prostupující inventarizace
100% zpětná dohledatelnost jednotlivých komponent a kompletních
nástrojů nyní umožňuje precizní evidenci životností nebo opotřebení
nástrojů. Napříč celým výrobním procesem lze sledovat a ukládat detail
komponenty až po seřizovací list. Lze tak zdokumentovat životní cyklus
nástroje od skladu, přes výrobu až po přeostření. Tato jednoznačná
identifikace komponent vycházející ze sériového čísla umožňuje
skutečnou transparentnost v oblasti hospodaření s nástroji a je základem
pro systematickou správu nástrojů a proces „Industry 4.0“.
Vedle premiéry nových sérií měřicích a seřizovacích přístrojů představí
ZOLLER další přístroje vhodné pro výrobu jakékoliv velikosti a pro
jakékoliv požadavky. Návštěvníci mohou na stánku shlédnout softwarová
řešení pro procesně bezpečný přenos dat na stroj, efektivní správu
nástrojů nebo speciální měřicí požadavky na různých typech nástrojů.
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obr. 3
digitální tok nástrojových dat

