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July 2017 

Máy đo và cài đặt dao cụ thế hệ mới 

ZOLLER- Nhà sản xuất thiết bị đo, cài đặt trước và kiểm 
định dao cụ cắt gọt kim loại hàng đầu thế giới, giới thiệu 
các thiết bị đo và cài đặt trước dao cụ thế hệ mới nhất 
lần đầu tiên tại triễn lãm MTA Việt Nam 2017. Những 
thiết bị với diện mạo mới cùng chất lượng hàng đầu. Sự 
kết hợp tuyệt vời giữa thiết kế công thái học được tối ưu 
hóa với toàn bộ phần cứng và chức năng phần mềm 
đảm bảo kết quả đo chính xác nhất cho mọi loại dao và 
tạo thêm nhiều giá trị gia tăng. 

Những dòng sản phẩm mới đem lại nhiều phạm vi thiết lập và giải pháp 
đo lường rộng rãi cho các loại dao khoan, tiện và phay. Những dòng máy 
mới nhất, bắt đầu từ dòng »smile« mang đến khả năng vận hành thân 
thiện tối đa với người dùng, nhờ vào thiết bị vận hành một tay, trục chính 
có thể được điều khiển một cách thoải mái và các thiết bị điện tử hiện 
đại. 

"Mini-Must-have" »smileCompact« 

"Mini-Must-have" »smileCompact«, là thiết bị lý tưởng cho các xưởng gia 
công nhỏ hay có thể được coi như là thiết bị thứ hai cho việc cài đặt 
trước dao cụ một cách đơn giản và hiệu quả. Dòng thiết bị cơ bản này 
đem lại hiệu quả chi phí tối đa với hiệu suất cao nhất. 

Rất nhiều sự lựa chọn cho dải đo và những công nghệ xử lý hình 
ảnh 

Dòng  »smile« cho phép đo chiều dài dao trong khoảng từ 350-800mm, 
cũng như đường kính dao từ 320mm đến 600mm. Ba công nghệ xử lý 
hình ảnh mạnh mẽ đảm bảo phạm vi hoạt động phù hợp: »pilot 1.0«, 
phiên bản cơ bản ứng dụng cho việc đo và cài đặt dao tiêu chuẩn, »pilot 
2 mT« với công nghệ màn hình cảm ứng và chức năng hướng dẫn 
người dùng cụ thể, »pilot 3.0«,cung cấp toàn bộ khả năng đo, kiểm định 
và quản lí dao. 

»venturion 450« với cảm hứng "tiện dụng"

»venturion 450«- dòng máy đo và cài đặt trước cao cấp cũng có một thiết
kế mới đầy cảm hứng và sự thuận tiện tuyệt vời

Thiết kế đơn giản và tiện dụng của các thành phần vận hành, cần điều 
khiển một tay »eQ« được thiết kế lại với cảm hứng từ tương lai và bàn 
làm việc độc lập tiện lợi »cockpit« tạo ra những giá trị kinh tế gia tăng 
bằng cách cung cấp sự thoải mái và độc đáo trong vận hành 
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»smileCompact«: Dòng máy cơ bản
đem lại hiệu quả chi phí tối đa với 
hiệu suất cao nhất.

Dòng máy đo và cài đặt trước thế hệ 
mới với cảm hứng "tiện dụng" - cần 
điều khiển một tay »eQ« 

Được thiết kế thuận tiện cho người 
dùng và tinh vi đến từng chi tiết - 
»venturion 450« cùng với bàn điều 
khiển »cockpit« 
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Với trục chính xác cao »ace«, camera cao cấp xử lí được những biên 
dạng hình học nhỏ nhất cùng với các tùy chọn, như công nghệ RFID cho 
việc truyền tải dữ liệu đáng tin cậy, »venturion« được trang bị cho những 
yêu cầu cao cấp nhất, cung cấp giải pháp chuyên nghiệp bởi sự linh 
động tối đa và sự chính xác tuyệt vời. Đó là những gì mà bạn mong đợi 
từ một sản phẩm của ZOLLER. Bao gồm tất cả các chức năng phần 
mềm để cài đặt, đo lường và kiểm định cho mọi yêu cầu.  
 
Sẵn sàng cho sản xuất kết nối 
 
Sản phẩm của ZOLLER tạo ra nhiều giá trị gia tăng hôm nay và viễn 
cảnh cho ngày mai: Tất cả các thiết bị đo và cài đặt trước đều đã sẵn 
sàng cho sản xuất kết nối trong tương lai. Quy trình bảo mật được đảm 
bảo, nhờ vào phần mềm thông minh được phát triển tại chỗ cùng những 
tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Hệ thống truyền tải dữ liệu dao an toàn và 
đáng tin cậy tới máy CNC của bất kỳ nhà sản xuất nào, và các hệ thống 
phổ biến của hãng thứ ba. Từ hệ thống ERP và CAM, hệ thống kệ và tủ, 
tất cả đều được kết nối dễ dàng với ZOLLER. Với trọng tâm phát triển 
trong tương lai, “Công nghiệp 4.0” của ngày mai đã sẵn sàng ngay từ 
hôm nay. 
 
 

 

 
 
Thương hiệu mới tại Châu Á 
 
Đến với chúng tôi tại quầy AB5-04 
 

 
 
Truyền tải dữ liệu an toàn với ZOLLER  »zidCode« Mã nhận dạng 
 
Đơn giản, nhanh chóng và an toàn: »zidCode« là một giải pháp mới và 
hiệu quả cho việc nhận dạng dao và truyển tải dữ liệu mà không cần đến 
kết nối mạng. Thay vào đó, nó truyền tải tất cả dữ liệu về dao thông qua 
mã QR mà không yêu cầu cài đặt phần mềm trên bộ điều khiển máy 
CNC. Quá trình thực sự đơn giản: Dao cụ được đo với máy đo và cài đặt 
trước ZOLLER, sau đó dữ liệu được mã hóa vào mã QR và in ra dưới 
dạng nhãn. Mã này sau đó được quét vào máy và dữ liệu được tự động 
truyền tải chính xác vào ô dữ liệu trên bộ điều khiển CNC. Không còn lỗi 
nhập liệu mà lại đảm bảo an toàn. 

 
»venturion 600« với hệ thống kẹp powRgrip® 
 
Lần đầu tiên, ZOLLER giới thiệu một giải pháp cho tất cả những người 
sử dụng hệ thống kẹp powRgrip® để xác định chiều dài dao. Bây giờ, 
bằng sự kết hợp với hệ thống kẹp REGO-FIX powRgrip®, tất cả các loại 
dao bao gồm dao với đầu cặp  powRgrip®, có thể thiết lập chiều dài dao 
và đo một cách linh hoạt, nhanh chóng và chính xác với máy đo và cài 
đặt trước »venturion 600«. Điều này có nghĩa là lực xoắn tối đa có thể 
chuyển được, giảm chấn động bên ngoài và kéo dài tuổi thọ của dao. 
 
 
 
 

 
 
Thật dễ dàng: Truyền tài dữ liệu với 
ZOLLER »zid-Code« Mã nhận dạng 
trong video 
 

 
 
»venturion 600« với hệ thống kẹp 
powRgrip®:Giải pháp cho tất cả 
người dùng hệ thống kẹp powRgrip 
để xác định chiều dài dao 

 
 
»venturion 450«: sãn sàng cho sản 
xuất kết nối, với tiêu chuẩn an toàn 
cao nhất và qui trình đáng tin cậy, 
được đảm bảo. 

 
 
Xem video tại đây! 
Youtube.com/zollertv 
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Những chức năng mới trong phần mềm giải pháp quản lí dao 
ZOLLER TMS 

Tích hợp lõi 3D  

Trải nghiệm lõi 3D mới được tích hợp trong phần mềm giải pháp quản lí 
dao TMS. Với người sử dụng, điều này nghĩa là: có thể dễ dàng tạo ra 
những chi tiết 3D đơn lẻ nhờ vào cấu trúc tiêu chuẩn DIN4000 được mở 
rộng và định hình kích thước nhanh chóng của dao trong 3D. Dao có thể 
được định hình 3 chiều theo như kết quả đo và cũng có thể truyền tải hay 
tích hợp vào hệ thống CAM và hệ thống mô phỏng cho qui trình sản xuất 
thực tế. 
 
Khả năng kiểm kê toàn cầu 
 
Tại MTA 2017 chúng tôi sẽ giới thiệu: 100% khả năng truy tìm các phụ 
kiện đơn lẻ và bộ dao hoàn chỉnh, cho phép các công ty lưu giữ một cách 
chính xác tình trạng tuổi thọ dao và hao mòn dao. Những thông tin chi 
tiết có thể được ghi nhận và truy xuất đến trang cài đặt trong toàn bộ quá 
trình sản xuất. Vòng đời dao được quản lí từ nhà kho đến nhà máy và 
mài lại. Nhận dạng các thành phần một cách rõ ràng dựa trên số se-ri 
cho phép nhận dạng dao một cách minh bạch và là cơ sở để quản lí dao 
cụ một cách hệ thống cùng quy trình công nghiệp 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về E. ZOLLER GmbH & Co. KG 
 
E. ZOLLER GmbH & Co. KG có trụ sở tại Pleidelsheim gần thành phố 
Stuttgart, với niềm đam mê trong công nghệ đo lường và cài đặt, trong 
hơn 70 năm qua đã phát triển nên giải pháp giúp tăng cường nhiều giá trị 
kinh tế trong sản xuất. Đến nay, chúng tôi đã lắp đặt  hơn 30,000 máy đo 
và cài đặt trước dao  cùng với  những phần mềm giải pháp trên toàn thế 
giới. ZOLLER đang phát triển từ một nhà sản xuất thiết bị đo và cài đặt 
trước để trở thành một nhà cung cấp giải pháp công nghệ và giải pháp 
hệ thống toàn cầu. Một mạng lưới các chi nhánh và văn phòng đại diện 
tại nhiều nước đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đến từng khách 
hàng. 
 
Tại Việt Nam, bạn hãy đến với văn phòng và showroom của chúng tôi: 
 

Zoller Singapore PTE. LTD. 
VPĐD Tp. HCM 

Lô L1-06 Tòa nhà City Joy,  
KCX Linh Trung, Linh Trung, Quận. Thủ Đức. 

Điện thoai: 0868.290.888-0909.899.253 
email:tran@zoller-in.com- website: www.zoller.info 

 

Tích hợp lõi 3D trong phần mềm Giải 
pháp quản lí dao TMS  

 

Kiểm kê toàn bộ - 100% truy tìm các 
phụ kiện đơn lẻ hay cả bộ dao. 


