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ZOLLER připraven na budoucnost
Firma ZOLLER Czech s.r.o. představí na letošním strojírenském veletrhu
MSV Brno 2018 nejnovější měřicí, seřizovací a kontrolní přístroje a
softwarová řešení.
„Procesně bezpečné síťování výrobních oddělení je stále důležitější. Z
tohoto důvodu představí firma ZOLLER Czech s.r.o. na strojírenském
veletrhu MSV Brno hardwarová i softwarová řešení, která umožňují průchozí tok nástrojových dat výrobním procesem“. Těmito slovy nastiňuje
Karel Suchna, jednatel firmy ZOLLER Czech s.r.o., filozofii produktů ZOLLER »Erfolg ist messbar«.

obr. 1
nová generace měřicích a seřizovacích
přístrojů ZOLLER »smile«

»smile« 320 | 420 | 620 – správné řešení pro všechny požadavky
Nová generace měřicích a seřizovacích přístrojů ZOLLER »smile« je k
dostání v mnoha velikostech a provedeních. Díky tomu je možné přístroj
individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Přístroj udělá dojem
především designem a nekompromisní kvalitou – zdokonalený design
přináší skutečnou přidanou hodnotu.
Přístroj »smile« s všestranným softwarem »pilot« a dalšími hardwarovými a softwarovými pakety
Je jedno, jakou variantu zákazník požaduje – měřicí rozsahy a elektroniky
»pilot 1.0«, »pilot 2mT« a »pilot 3.0« lze libovolně konfigurovat a dělají
v tomto segmentu přístroj ZOLLER »smile« nedostižným.

obr. 2
prémiový měřicí a seřizovací přístroj
»venturion«

Seřizovací přístroj připravený na budoucnost: »venturion«
Prémiový měřicí a seřizovací přístroj »venturion« splňuje všechny požadavky, které vznikají v kontextu digitalizace, síťování a procesní bezpečnosti, včetně kombinace s RFID technologií pro bezpečný přenos dat na
obráběcí stroj.
Modulárně koncipovaný řídicí software »pilot 3.0« pro měřicí přístroje
zvládá již dnes všechny požadavky, které jsou pro precizní měření a seřizování nástrojů všeho druhu potřeba. »pilot 3.0« je celosvětovým měřítkem pro hospodárné měření a nabízí všechny funkce, které výrobní firmy
aktuálně potřebují a budou požadovat i v budoucnu.
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obr. 3
nový ovládací prvek ZOLLER pro ovládání
jednou rukou »eQ«

Vedle nové řady přístrojů »venturion« a »smile«, které mají zcela nový
ergonomický ovládací prvek »eQ«, nabízí ZOLLER řešení pro digitální
budoucnost výrobních firem. Předpokladem pro zajištění procesní bezpečnosti toku nástrojů je kvalitní databáze.
Díky četným možnostem importů z cloud služeb umožňuje správa nástrojů ZOLLER efektivní a bezchybnou přípravu dat. ZOLLER nabízí průchozí řešení nástrojových dat celým výrobním procesem, od přípravy
nástroje až po výstup změřených dat na obráběcí stroj.
ZOLLER si díky těmto řešením upevnil celosvětově vedoucí pozici jako
poskytovatel systémových řešení a specialista na hardwarová a softwarová řešení pro nástroje napříč celou výrobou. Nástroje jsou uživatelem
složeny fyzicky i digitálně, proměřeny, zkontrolovány, naskladněny a
připraveny pro stroj - kompletní nástrojový cyklus díky řešením ZOLLER.
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obr. 4
digitální továrna – digitální tok nástrojových dat napříč celou výrobou

