
Univerzální měřicí a seřizovací přístroje  
a přístroje pro tepelné upínání

redomatic



»redomatic«

Automatizované  
tepelné upínání nástrojů 
s přesností na 10 μm
Vícevřetenové stroje i automatizovaná sériová výroba žijí na přesně 
nastavených obráběcích nástrojích. Jedině tak je možná výměna 
nástroje bez dalšího přenosu dat. Tím se zrychlí proces nastavení a  
zkrátí se prostoje strojů. 

ZOLLER je zárukou nejvyšší přesnosti při délkově přesném tepelném 
upínání nástrojů. Zaručujeme přesnost do 10 μm - nezávisle na obsluze. 
Této minimální tolerance lze dosáhnout pouze u přístrojů, jejichž 
technologie dozrála a jejichž komponenty jsou dokonale sladěny. 

Řešení ZOLLER je rychlé a bezpečné upínání na nejvyšší úrovni.  
Díky optimální interakci se softwarem měřicího přístroje »pilot« je  
proces nezávislý na obsluze a lze jej rovněž automatizovat - se stálou 
přesností.
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Proces tepelného upínání

»roboBox«

»powerShrink«

»redomatic«

ZOLLER celosvětově
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»redomatic 400«

»redomatic 600«

Na konec se počítá jen 
jedno – špičková kvalita
Pomocí »redomatic 400« nebo »redomatic 600« od společnosti ZOLLER bude Vaše automatizovaná sériová výroba  
s Vašimi vícevřetenovými stroji efektivnější. Protože s »redomatic« si můžete být jisti, že jsou délky nástroje vždy 
nastaveny správně. Proces tepelného upínání vyvinutý společností ZOLLER s nastavovacím adaptérem »masterPiece« 
je rychlý a snadný. Dokonalá souhra mechaniky, pneumatiky, elektroniky a softwaru, stejně jako průběžné sledování 
parametrů a automatické postupy měření Vám zaručí nejvyšší bezpečnost procesu.

Maximální délka nástroje Z Měřící rozsah osy X Maximální tepelně upínatelný 
průměr stopky

Maximální  
průměr nástroje D

»redomatic 400« 600 mm 210 / 310 mm 32 mm 420 / 620 mm

»redomatic 600« 600 / 800 / 1.000 mm 270 mm 32 / 50 mm 540 mm

Technické údaje: »redomatic«
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Vstup do profesionálního  
tepelného upínání – »redomatic 400«

Odsávání kouře – spolehlivě  
odstraňuje zplodiny z pracovního  
prostoru obsluhy.

Systém Carrier – pro uložení  
elektroniky tepelného upínání,  
chladících zvonů, upínacích  
kroužků, nastavitelných tyčí  
a  nastavitelných adaptérů  
ZOLLER »masterPiece«.

Chladicí zvony v různých velikostech –  
pro přímé chlazení nástrojů. Teplo je  
rychle odváděno a proces tepelného  
upínání se zrychluje.

Vysocepřesné vřeteno »pcs« – 
pro upnutí upínacího držáku 
podle typu stopky nástroje.

Průmyslový panelový PC se  
softwarem  »pilot« – 24“ TFT barevný  
displej pro veškeré ovládací úkony měření, 
 seřizování a tepelné upínání.

»redomatic 400« je optimální systém pro tepelné upínání a měření standardních 
nástrojů. Celý systém je kombinací seřizovacího a měřicího přístroje ZOLLER, indukční 
cívky, systému Carrier pro příslušenství tepelného upínaní a měřicího softwaru »pilot«.

Indukční cívka – s manuálním nastavením 
průměru stopky max. 32 mm pro optimální 
tepelný výkon. Tepelný proces je 
neustále monitorován.

»asza« – automatický systém délkového dorazu  
v ose Z pro výškové nastavení nástrojů.

Konfigurace na obrázku může zahrnovat příslušenství a doplňky.

06 | 07



Odsávání kouře – spolehlivě odstraňuje zplodiny 
z pracovního prostoru obsluhy.

Indukční cívka – s automatizovaným 
nastavením průměru pro optimální tepelný 
výkon. Volitelně lze použít výklopnou dvojitou 
cívku pro možnost zpracování ještě širšího 
spektra nástrojů.

Zapustitelná osa cívky – pro lepší přístup při 
nastavení a měření nástrojů s velkým průměrem.

Univerzální vřeteno »ace« – pro univerzální 
upnutí nástrojových držáků.

Software Energy Manager – pro 
chladící jednotku: Chladící jednotka se automa-
ticky zapíná pouze v případě potřeby.

Průmyslový panelový PC se softwarem  »pilot« – 
24“ TFT barevný displej pro veškeré ovládací 
úkony měření, seřizování a tepelné upínání.

Dokonalost procesů tepelného 
upínání – »redomatic 600«

Monitorování délky tepelného upínání – pro bezpečné 
a kontrolované tepelné upínání nástrojů s monitorováním  
minimální délky tepelného upínání.

Rukojeť jednoručního ovládání »eQ« (ergonomic & quick) –  
jednou rukou lze rychle polohovat rameno s optikou  
do správné polohy. Další funkce lze uložit do  
programovatelného tlačítka.

»redomatic 600« je špičkové řešení pro automatizované měření,  
nastavování a tepelné upínání. Vlastnosti zařízení umožňují velkou variabilitu 
 spektra nástrojů. Díky CNC-řízeným osám a automaticky nastavitelné cívce lze  
proces plně automatizovat. Tím se navíc zvyšuje spolehlivost procesu.

Systém Carrier – pro uložení elektroniky 
tepelného upínání, chladících zvonů, upínacích 
kroužků, nastavitelných tyčí a nastavitelných 
adaptérů ZOLLER »masterPiece« v různých 
velikostech.

Systém navádění tepelným upínáním »sls« – 
pomocí přesně stanovených pracovních kroků  
a svítících LED kontrolek na systému Carrier 
provádí »pilot« obsluhu stroje rychle a bezpečně 
procesem tepelného upínání.

Bezpečnostní upozornění v »pilot« ukazuje 
 teplotu v průběhu chlazení.

»asza« – automatický systém délkového dorazu 
v ose Z pro tepelné upínání s přesností do 10 μm.

Konfigurace na obrázku může zahrnovat příslušenství a doplňky.
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Indukční cívka:  
vždy rovnoměrný ohřev

Dvojitá cívka: pro širší  
spektrum průměrů stopky

»swomp«:  
udává tempo

Technologie MMM:  
tvarové tepelné upínání

Ať už se na správnou velikost nastaví automaticky nebo manuálně: Indukční cívka zahřívá 
upínač nástroje rychle a podle jeho typu. Proces zajišťuje stálé a komplexní sledování parametrů 
tepelného upínání a chrání jak tepelný nástrojový upínač, tak i nástroj. 

Se »swomp« (shrinking without »masterPiece«) 
ušetříte dva pracovní kroky, neboť nepotřebujete 
nastavovací adaptér »masterPiece«. Tento způsob 
je ideálním řešením v případě, kdy je důležitá 
rychlost a není vyžadována naprostá přesnost.  

U nástrojů s minimálním množstvím mazání (MMM) musí být plocha chladicího 
prostředku tvarově přiložena na konec stopky nástroje. Jedině pak se dosáhne 
plné funkčnosti a bezpečnosti procesu při výrobě s MMM nástroji. 
Technologie od společnosti ZOLLER zaručuje bezpečné tvarové připojení k přívodu 
chladicího prostředku – zcela automaticky.

Volitelně je k dispozici pro »redomatic 600«  
výklopná dvojitá cívka. Díky ní lze kromě nástrojů  
s průměrem stopky až 32 mm spolehlivě tepelně 
upnout i nástroje o průměru až 50 mm.

Už i základní vybavení je výjimečné: Manuální nebo automatická stupňovitě nastavitelná  
indukční cívka rozehřeje rychle a rovnoměrně tepelný nástrojový upínač – podle příslušného 
průměru nástroje. Výklopná dvojitá cívka, softwarový program »swomp« a speciální řešení  
pro tepelné upínání nástrojů s minimálním množstvím mazání (MMM) ještě více zvyšují  
bezpečnost procesu a rozsah použití »redomatic«.

Perfekcionista s mnoha schopnostmi 
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»redomatic 600« 

Bezpečně a rychle 
procesem tepelného upínání
S ZOLLER jsou tepelně upínané nástroje rychle připravené  
k použití. Software měřicího přístroje »pilot«, systém Carrier 
a neustálé monitorování pracovních kroků usnadňují 
plynulou a procesně bezpečnou práci. 

Pro proces tepelného upínání potřebuje »redomatic« méně 
než 60 sekund. Dokonce i nezkušená obsluha dosáhne 
tohoto krátkého času procesu již po krátkém zapracování. 

V systému Carrier mají všechny komponenty své pevně  
dané místo. Software měřicího přístroje »pilot« provede 
obsluhu všemi pracovními kroky a řídí mnoho procesů zcela 
automaticky. Tento software uvede pro každý pracovní krok 
požadované komponenty a na obrazovce zobrazí, kde se 
dané komponenty v systému Carrier nachází.

»redomatic 600«  
Řešení pro měření, seřizování  
a přesné délkové tepelné 
upnutí nástrojů.

Ovládací jednotka »cockpit«
Software měřicího přístroje »pilot« 
přesně udává pracovní kroky.  
Každý krok musí být po provedení  
potvrzen obsluhou.

Průběh upínání při tepelném upínání  
s »redomatic 400« a »redomatic 600«

 

Kontrolní měření

00:56

Chlazení

00:48

Vložení nástroje

00:32

Najetí indukční cívky  
na pozici, začíná proces 
ohřevu.

00:08

Vložení nastavovacího 
adaptéru »masterPiece«  
a nástroje

00:18

Automatické  
seřízení a měření 
délky nástroje

00:24

Vyjmutí »masterPiece«

00:00

Vložení tepelného  
nástrojového upínače

Systém Carrier
V systému Carrier jsou 
přehledně a ergonomicky 
seřazeny všechny komponenty 
pro tepelné upínání. To obsluze 
poskytuje komfortní pracovní 
prostředí. Model »redomatic 
600« ukazuje pomocí  LED 
značení v systému Carrier na 
správné komponenty pro 
nadcházející pracovní krok.
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Příklad
Pracovní krok: Vybrat a vložit vhodný chladicí zvon 
Software »pilot« ukáže, který chladící zvon má být použit. Tato informace  
je podpořena LED signálem v systému Carrier, takže obsluha okamžitě 
rozpozná, který chladicí zvon má použít a nasadit na nástroj.

Systém navádění tepelným upínáním »sls« u modelu »redomatic 600« je  
dokonalým příkladem perfektní souhry softwaru a hardwaru. 

Postupy měření jsou zcela automatizované. V případě, že je zapotřebí zásah 
obsluhy, zobrazí software měřicího přístroje »pilot« na monitoru přesné pracovní 
pokyny. Pokud budou vyžadovány komponenty, zobrazí se na monitoru a zároveň 
budou označeny svítící LED kontrolkou v systému Carrier. Obsluha tak může snadno 
dosáhnout perfektních výsledků.

Perfektní souhra  
softwaru a hardwaru
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Plně automatické a 24/7 –  
roboticky řízené zařízení »roboBox«
Pokud denně používáte mnoho tepelně upínaných nástrojů, budete z »roboBox« okamžitě 
profitovat. S pomocí až šesti modulů můžete »roboBox« individuálně nastavit na roboticky řízené, 
plně automatické zařízení pro čištění, montování, měření a chlazení nástrojů. Výhody pro Vás: 
Vysoká výkonnost, vysoká přesnost, vysoká dostupnost nástroje. 

Už v kombinaci tří modulů měření, tepelného upínání a chlazení plní »roboBox« všechny procesy 
tepelného upínání samostatně. Vyrábějte sériově díky přesně změřeným a tepelně upnutým 
nástrojům s přesností tepelného upnutí v délce do 10 μm. Nechte nástroje, u nichž bylo dosaženo 
hranice životnosti nebo jsou poškozené, rychle tepelně odepnout. ZOLLER »roboBox« lze bez 
problému integrovat do každé výroby a rychle uvést do provozu.

Robotické zařízení  
ZOLLER »roboBox«

3.600 mm (6 modulů)

3.400 mm

2.900 mm (3 moduly)

2,
20

0 
m

m

Rozměry »roboBox«  
s 6 moduly a 3 moduly

»roboBox« – rozhraní

»roboBox« – procesy měření

»roboBox« – montážní procesy

Vstup a výstup 
Bez ohledu na to, jak nástroje přivážíte  
a odvážíte, lze zámkový systém vždy 
přizpůsobit Vašemu logistickému procesu 
– ať už manuálně, pomocí vozíku na 
nástroje nebo dopravním systémem. 

Matice kleštinových upínačů 
Pomocí  vhodných adaptérů  
lze upínací matici nástrojových 
držáků automaticky upnout  
na definovaný točivý moment. 
Změna mezi upínacími adaptéry 
probíhá automaticky. Na výběr 
jsou adaptéry pro matice ve 
válcovém, šestihranném nebo 
drážkového provedení.

Šrouby upínacích šroubů 
U vodorovně uspořádaných 
upínacích šroubů, které jsou 
používány u válcových stopkových 
nástrojů se stopkou Weldon nebo 
hydraulických upínačů, je upínání 
a uvolňování šroubů prováděno 
automaticky. Současně je 
nastaven a monitorován 
definovaný točivý moment 
nástrojových systémů. 

Tepelné upínání 
Indukční cívka se automaticky 
spouští nad držák nástroje  
a zahřívá jej. Nástroj se stopkou 
je zaveden do přesné polohy a 
poté je rychle ochlazen pomocí 
chladicího zvonu. Tím se 
urychluje doba cyklu.

powRgrip® lisování 
Nástroj s odpovídajícím 
nástrojovým držákem REGO-FIX 
powRgripR je vložen a zalisován 
automaticky.

Vyvážení 
Vyvažovací modul je s vysoce přesnou měřící jednotkou,  
je izolován a vibračně neutrálně integrován do zařízení  
»roboBox«. Po procesu měření lze vyvážení přenést jako 
měřicí parametr do řízení CNC stroje. 

Geometrie nástrojů 
Po automatickém montážním procesu lze v automatizovaných měřících 
postupech měřit geometrie nástroje jako je průměr, délka, rádius břitu, 
úhel břitu, obvodové a čelní házení. Kromě automatického režimu lze  
v modulu provádět i manuální měření, přičemž nedojde k přerušení  
automatického režimu v »roboBox».

Čištění 
Pro dokonalé výsledky měření je nutné čištění kužele i  
břitu. Automatické čištění kužele odstraňuje nečistoty,  
oleje a mastnotu z držáků nástrojů. Čištění břitu se provádí 
vzduchem pod vysokým tlakem. Tím se zabrání zkreslování 
výsledků měření prachem a jinými nečistotami.

Identifikace 
Identifikace nástroje může probíhat  
volitelně pomocí DataMatrix kódu nebo 
jiného systému identifikace nástroje 
přes RFID čip.
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Indukční cívka – volitelně s výměnnými  
dorazovými podložkami nebo v 7 stupňově 
nastavitelné variantě.

ZOLLER »toolSet« – nabízí potřebné přípravky  
pro správné manuální nastavení délky a 
zajišťuje pořádek na pracovišti.

Systémový vozík – pro přehledné pracoviště.

Odsávání kouře* – spolehlivě odstraňuje 
zplodiny z pracovního prostoru obsluhy stroje.

Otočný talíř - volitelně se
třemi upínacími stanicemi  
pro vyšší výkon.

Chladicí zvony – pro standardní provedení 
tepelného nástrojového upínače.

Manuální tepelné upínání za pár 
sekund – »powerShrink«
Oslnivá rychlost práce: »powerShrink« tepelně upne nástroje v závislosti na jejich 
průměru za maximálně 10 sekund. Doba chlazení trvá zhruba 40 sekund a díky 
otočnému stolu dochází k tepelnému upínání a chlazení současně. Pro maximální 
bezpečnost procesu může »powerShrink« převzít všechny údaje o nástroji přímo  
z jakéhokoli měřicího a seřizovacího přístroje ZOLLER.

Přenos dat – všechny parametry tepelného upínání, 
jako je výkon, čas a frekvence, lze přenést pomocí 
datové linky ZOLLER z měřicího a seřizovacího přístroje 
jako např. »smile« do »powerShrink«. Chyby v zadání 
jsou tedy vyloučeny. 

Konfigurace na obrázku může zahrnovat příslušenství a doplňky.* opce
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ZOLLER servis
Vaším cílem je maximální efektivita Vaší výroby.  
Naším cílem je podporovat Vás sofistikovanými 
systémovými řešeními. Proto Vám nabízíme také 
komplexní servis. Ať už se jedná o osobní poradenství 
přímo v místě nebo vývoj řešení na míru individuálních 
požadavků – pokud se rozhodnete pro ZOLLER, získáte 
pro sebe nejen skvělé produkty, ale i jedinečné 
výrobní know-how. A samozřejmě kdykoliv v případě 
dotazů kompetentní kontaktní osoby  – po celou  
dobu životnosti ZOLLER produktů. 
Využijte know-how ZOLLER k optimalizaci Vašich 
výrobních procesů.

U nás získáte více než jen dokonalé produkty. Získáte kompletní 
individuální systémové řešení pro Vaše nástroje. Navíc pro Vás 
nakombinujeme hardware, software i servis. Vše z jedné ruky.  
Vše pro Váš úspěch. Nazýváme to: ZOLLER Solutions.

Alexander Zoller | Christoph Zoller

ZOLLER Solutions

20 | 21



Parent company
Headquarters
Branch office
Representative

Kvalita ZOLLER je „Made in Germany“ – 
a je tu pro Vás, ať už jste kdekoliv na světě. 

Vlastní pobočky a zastoupení na 85 místech 
v 62 zemích zaručují blízkost k zákazníkovi a 
prvotřídní osobní zákaznický servis  
na lokálních trzích.

Doma v Německu –  
po celém světe pro Vás

EVROPA
RAKOUSKO
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

ŠVÝCARSKO
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIE
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ŠPANĚLSKO + PORTUGALSKO
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURECKO
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

RUSKO
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

IZRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLSKO
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at I www.zoller.net.pl

ČESKO + SLOVENSKO
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz I www.zoller.cz

AMERIKA
USA
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

KANADA
ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MEXIKO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRAZÍLIE
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,  
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

NĚMECKO
SÍDLO FIRMY
E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAJSIE
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

KOREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do,  
South Korea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ZASTOUPENÍ
Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Chile,  
Costa Rica, Dánsko, Estonsko, Finsko, Velká Británie, 
Írán, Irsko, Itálie, Kolumbie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Nový Zéland, Nizozemí, Norsko, Pákistán, 
Peru, Rumunsko, Saúdská Arábie, Švédsko, Jižní Afrika, 
Jižní Tyrolsko, Taiwan, Maďarsko, Venezuela,  
Spojené arabské emiráty, Bělorusko 

ASIE
INDIE
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ČÍNA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPONSKO 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAJSKO
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONÉZIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com
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Hlavní sídlo v Pleidelsheimu
E. ZOLLER GmbH & Co. KG 
Einstell- und Messgeräte 
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: +49 7144 8970-70191 
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER CZECH s.r.o.
Dominikánské náměstí 656/2
CZ - 602 00 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

Vše z jedné ruky. 
Vše pro Váš úspěch. 
Vše s ZOLLER Solutions.

Vyšší tempo, vyšší kvalita, bezpečné postupy –  
se společností ZOLLER získáte ze své výroby více.  
Zkombinujeme pro vás hardware, software a služby 
pro optimální systémová řešení pro měření, seřizování, 
kontrolu a správu nástrojů.

Solutions

Měření a seřizování

Správa nástrojů

Kontrola a měření

Automatizace


