
Měření, seřizování a kontrola řezných nástrojů, ať již pro automobilový 
nebo letecký průmysl ...

Se smyslem pro detail
Měření a kontrola nástrojů s přístroji od Zoller Austria je 
skutečně radost.

Každý nástroj pracuje pouze tak přesně, jak je seřízen. Aby 
nedocházelo při měření k velkým odchylkám, nabízí firma 
Zoller Austria - specialista na měřicí techniku – ideální řešení 
pro každou oblast měření, seřizování a kontrolu nástrojů.

Zoller jako celosvětově vůdčí firma v oblasti měření, 
seřizování, kontroly a správy nástrojů nabízí širokou paletu 
přístrojů pro každou výrobu a cenové řešení pro každý 
rozpočet. To je velká výhoda v době, kdy si nejenom 
automobilový průmysl žádá neustále rychlejší reakce na 
požadavky a inovace – tyto požadavky jdou ruku v ruce 
s nejkratší dobou vývoje a dodacími termíny a dodržením 
kvality při neustálém snižování cen. Těmto požadavkům je 
schopna firma Zoller z rakouského města Ried im Innkreis 
vyhovět a nabízí měřicí a seřizovací přístroje, které šetří 
náklady a nabízí možnost optimálně organizovat řezné 
nástroje. Díky širokému portfoliu produktů nabízí Zoller 
řešení nejen pro automobilový průmysl a dodavatele do 
automobilového průmyslu, ale také pro letecký a kosmický 
průmysl, medicinskou techniku, výrobce nástrojů a forem, 
ostřírny, výrobce malých sérií a soustružnické provozy.

Významné šetření nákladů
Produkty Zoller pracují velmi hospodárně, s minimálními 
náklady na údržbu a dochází k velice rychlé amortizaci. 
Zoller neustále vyvíjí nové produkty a hledá optimální řešení 
požadavků zákazníků. Při vývoji nových přístrojů je kladen velký 
důraz na celistvost produktu. Zřetel je brán i na snížení nákladů 
na energii, která se má do roku 2020 snížit o minimálně 15 %.

Zoller se drží filozofie: „Každá naše výrobní řada je kontrolována 
dle EMC (EMW)“, zmiňuje Wolfgang Huemer, který je 
jednatelem firmy Zoller Austria GmbH. Vedle interní přejímky 
všech přístrojů jsou přístroje podrobeny i jednotlivé kontrole. 
Zoller je dále certifikován pro pravidelné kontroly kvality a 
kalibrace dle DIN EN ISO 9001, VDA 6 a ISO 14001 pro 
životní prostředí.

Konkurenceschopnost díky Zoller
Nejen v Evropě je specializace a nejvyšší kvalita ve výrobě 
nástrojů alfou a omegou. Stále více je na celosvětovém trhu 
vyžadováno propojení efektivity, multifunkčnosti a komplexnosti. 
Výrobci jsou tímto vystaveni velkému konkurenčnímu tlaku a 
musí vyrábět stále rychleji a levněji. Přesně pro tyto požadavky 
firem nabízí Zoller ideální řešení. Profesionální měřicí technika 
umožňuje prokázat a dodržet kvalitu a preciznost.
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... pro medicinskou techniku, výrobce malých sérií či soustružnické 
provozy ...

... nebo výrobce nástrojů a forem a ostřírny. Zoller má vždy řešení. 


