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ZOLLER denetim çözümlerine genel bakış

Takım ölçüm sistemi



ZOLLER solutions, üretiminizi kapsamlı biçimde optimize etmeyi ve kaliteyi, 
verimi ve üretkenliği arttırmayı hedefliyor. ZOLLER, ölçüm cihazlarını, 
donanımı, yazılımı ve hizmetleri özgün sistem çözümleri olarak kombine 
ederek size kalıcı rekabet avantajları sağlıyor.
 

 

ZOLLER şirketi, günümüzde takım ölçüm sistemi ve takım bazlı üretim organizasyonu alanında dünya 

uzmanı ve pazar lideridir. Neredeyse 70 yıldır ZOLLER talaşlı imalat yapan takımların ölçümü, deneti-

mi ve yönetimi için yenilikçi ayar ve ölçüm cihazları, ölçüm makineleri ve yazılımlar geliştiriyor.  

 

Pratik odaklı ve kullanımı kolay bu birinci sınıf teknoloji Almanya‘daki merkezde müşterilerle ve 

ortaklarla yapılan sıkı işbirliği içinde meydana geliyor - bunun yanında aile şirketi olarak üçüncü 

neslimizi yaşıyoruz. Kalite ve çevre yönetimi için DIN EN ISO 9001:2008 ve DIN EN ISO 14001:2004 

sertifikasına sahip olan şirketimizde yüksek doğrulukla ve maksimum ekonomik verimle uzun ömür-

lü kaliteli ürünler üretiyoruz.  

 

Dünyanın her yerinde bulunan şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, müşterilerimize yakın olmamızı ve 

lokal pazarlarda birinci sınıf hizmet vermemizi sağlıyor. Adımızı taşıyan ürünlerimizin ihtiyaçlarınızı 

yüzde yüz karşılaması ve başarılı olmanızı sağlaması ana hedefimizdir. 

 

ZOLLER Ailesi 

Alexander Zoller, Christoph Zoller, Eberhard Zoller
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Kontrol ve ölçüm sistemi mi? Çözümler ZOLLER‘de

Optimum bileme veya  
üretim prosesi için

Ölçüm süreçleri son kontrol için hazırdır

ZOLLER »caz« sanal ölçüm sistemi

ZOLLER çözümü: dairesel taşlama

ZOLLER çözümü: bileme ve daha fazlası
»pomBasic« ile düz taşlama proses yakın kontrol edilebilir:  
CNC kumandalı bileme tezgahına girişte önemli parametreler hızlı  
ve kolay biçiminde kontrol edilir.

ZOLLER çözümü: köşe kenar yuvarlama
»pomSkpGo« mikroskobik boyutta kesim kenarı üretimleri temassız  
ve hızlı biçimde kontrol edilebilir ve ölçülebilir.

»pomDiaCheck« ile dairesel taşlanan takımlarda veya işlemden geçmemiş  
parçalarda < 1µm hassasiyetinde çap (dairesel taşlama) belirlenebilir.

Teslimat girişi Kalıpların üretimiGiriş kontrolü Bileme tezgahın programlanması Son kontrol Teslimat çıkışı

Aşınmış takımların 
teslimatı: temizlik ve 
tasnif.

Portla alınan NC programlarıyla 
üniversal takım bileme tezgahında 
takımların bilenmesi veya 
taşlanması. Orijinal takımdan 
alınan parametrelerle donatım 
süreleri büyük oranda düşürülür: 
Parametreler zaten bilindiği için 

sadece kesim konumu makinenin 
butonuyla belirlenmelidir. Yeni 
üretim için ZOLLER ölçüm sistemi 
takımların kalitesini sağlar ve 
ayrıca makinedeki donatım süre-
lerini kısaltır.

ZOLLER »genius«, »smarTcheck« veya 
»pomBasic« serisi ise fiili verilerin 
tespiti: »genius« ile bileme programıyla 
ilgili veriler otomatik ölçülür ve kağıt 
olmadan ZOLLER portu üzerinden ilgili 
programlama sistemine aktarılır. »pom-
Basic« ile takımların bilenmesi için esas 
aşınma büyüklükleri belirlenir; böylece 
olabildiğince az tesviye edilir ve kalıplar 
korunur.

Programlama yazılımına takım verilerinin 
alınması. CNC programlarına ekleme veya 
baştan oluşturma. Sanal ölçüm sistemi 
ZOLLER »caz« ile kalıp 3D modelinde 
ölçüm sürelerinin simülasyonu.

ZOLLER »genius« ile takımlar 
teslimattan önce %100 kontrol 
edilir. Ölçüm değerleri kontrol 
protokolünde toplanır ve gere-
kirse başka parametreler eklenir. 
Böylece doğruluk doğrulabilir; bu da 
şikayetleri önler, maliyetleri düşürür 
ve tedarikçinin değerini artırır.

Kalite ve protokollü 
takımların zamanında  
teslim edilmesi.

İster giriş kontrolü, üretim ya da son kontrol olsun: ZOLLER her üretim adımı için  
takımların ölçümüne ve kontrolüne ilişkin mükemmel çözümü sunuyor.  
%100% kusursuz takımlar için – her zaman ve her yerde.



pomBasic

smile
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Basit ölçüm görevinden çok karmaşık zorluklara kadar

Her uygulama için doğru 
ölçüm çözümü

verimli 
ekonomik 
taleplerinize göre ayarlanmış

ZOLLER‘de basit ve proses kontrolünde olan denetimden her 
tür takım parametresinin ekonomik ve tam otomatik ölçü-
müne kadar tüm çözümleri bulabilirsiniz. ZOLLER üniversal 
ölçüm makinelerinin »pom« serisiyle ve akıllı otomasyon 
çözümleriyle ZOLLER, giriş sınıfından ve birinci sınıfa kadar 
geniş bir takım ölçüm sistemi programı sunuyor.

Kontrol Donatım Otomatik kalite güvencesi

ZOLLER, üniversal takım denetimi için atölyeye uygun ve geri takip 
edilebilir kompakt çözümler sunuyor - kullanımı kolay, sizin talep-
lerinize göre ayarlanmış ve ölçüm ve kontrol görevlerinin çözülmesi 
gereken her yerde kullanılabilir.

Bileme tezgahlarının verimli biçimde donatılması için takım yönetimi, bileme taş 
setlerinin kolayca ölçülmesi, verilerin aktarılması ve birinci taşlama sonuçlarının 
kontrolü mutlaka gereklidir. ZOLLER bunun için akıllı ve kolay kullanım sayesinde 
donatım sürelerini azaltan ve maksimum proses emniyeti sağlayan çözümler sunuyor.

Otomatik kontrol, geri takip ve protokollendirme ölçüm sistemi alanında 
vazgeçilmez olmuştur. Burada ZOLLER, »roboSet« otomasyon çözümüyle 
%100‘e kadar verimli bir kalite kontrolü için ölçüleri belirliyor.
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70 yıla yakın sektör tecrübesi 
made in Germany 
kaliteli markalı bileşenler

Yüksek doğruluk için yeni teknoloji

Doğruluğun bir adı var: 
ZOLLER

ZOLLER ölçüm ve kontrol cihazlarının her ayrıntısı yüksek 
kaliteyi yansıtıyor. Yenilik teknolojiler ve üstün bir kullanım kon-
foru neticesinde salt μm hassasiyeti sonucundan daha fazla 
bir doğruluk ortaya çıkar. Çünkü ZOLLER ile bu doğruluk tam 
otomatik ve proses emniyetiyle, önceki verilerle, belgelenebilir 
protokollerle ve taleplere uygun özgün çözümlerle elde edilir.

1_ Çoklu sensörler 
Işık altında çalışan görüntü işleme sistemleri ve çeşitli takım 
kontürlerini, yüzeylerinin, kesim kenarı üretimlerinin ve diğer 
takım geometrilerinin temassız ve otomatik tespitini yapan 
özel sensörler.

2_ CCD kameranın segmentli LED halka ışığı 
Tam yeşil ışığa geldi: Takım kontürleri en küçük ayrıntısına 
kadar özel LED aydınlatmayla parlak biçimde gösterilir ve 
»pilot 3.0« görüntü işleme yazılımında değerlendirilir.

5_ Özel çözümler 
Her zorluk için doğru çözüm – ZOLLER ile! Örneğin azdırma 
takımlar gibi karışık spiral takımlar bile gelişmiş teknoloji 
sayesinde tamamen otomatik ve hassas biçimde ölçülebilir.

3_ Otomatik/kumanda (CNC) 
İstenilen takım türlerinin kullanıcıdan bağımsız  
komple kontrolü için ölçüm makinesi eksenlerinin  
tam otomatik CNC kumandası.

4_ Takım bağlama 
Entegre kalibrasyon kürelerine sahip üniversal yüksek 
doğruluklu mil ve SK, HSK, Capto, Hydrodehn ve diğerleri 
için kuvvetle kumanda edilen takım bağlaması,hızlı adaptör 
bağlanması, değişim doğruluğu 0,001 mm.

6_ Otomasyon 
%100 son kontrol ve protokollendirme için seri takımların insansız, tam otomatik 
kontrolü ve denetimi.

7_ Görüntü işlem/Yazılım 
Hızlı ve µm hassasiyetinde ölçüm sonuçları için akıllı kullanılabilir görüntü işleme. 
Birbirine mükemmel uyumlu CCD kameralar, objektifler ve otomatik kumanda edile-
bilir LED aydınlatmalar ZOLLER‘de parlak kesim görüntüleri, saniyesinde ve sorunsuz 
denetim ve ölçüm sistemi bakımından µm doğruluğunda kontürler sunar.
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%100 dokümantasyon 
Takıma özgü ölçüm işlemleri 
Proses iyileştirmesi

Kolay ve akıllı kullanıma sahip yazılım

ZOLLER, ölçüm işlemini kolay 
ve emniyetli yapar

Kullanımı kolay ölçüm çözümlerinin avantajları ortada: Otomatik çözümlerle takımlar tek bir 
düğmeye basılarak her defasında kullanıcıdan bağımsız olarak güvenli ve doğru biçimde 
ölçülür. Sonuçlar kesintisiz olarak algılanmış ve ayrıntılı biçimde belgelenmiştir. Sonuç: 
Masraflı arızaları ve şikayetleri önlersiniz, eşit kalite elde edersiniz ve düşük maliyetten ve 
kısa teslimat sürelerinden kazanırsınız.

Aşındırmalı veya bilenmiş form takımların takımlarının nominal DXF 
dosyası yardımıyla takım kontürünü taramak ve kontür düzeltmesini 
hesaplamak için ölçüm programı. Yeni kontür DXF formatında verilir.

Sorunsuz biçimde 24 saat, haftanın 7 günü  
çalışır – Start butonuna tıklandığında ZOLLER  
görüntü işleme »pilot 3.0« harekete geçer. 
ZOLLER otomasyon çözümleriyle ilgili bilgi için 
40. sayfaya bakın.

Bu eşsiz teknolojiyle her çalışan eğitime gerek kalmadan her standart 
takımı tam otomatik ölçülebilir – ve bu esnada 52 farklı parametre 
belirleyebilir. Takımı yerleştirin ve düğmeye basarak gerin, istenilen 
takım tipiyle birlikte »elephant« ünitesini ekran özetinden seçin ve 
tam otomatik ölçüm sürecini başlatın. Tüm ölçüm süreçleri takıma 
göre kaydedilebilir, istenildiği şekilde uyarlanabilir, protokole döküle-
bilir ve tekrarlanabilir.

DIN 3968 uyarınca azdırma takımların ayrıntılı ve grafik değerlendirmesi. 
Kontrol demetlerinin dairesel/düz çalışma dokümanları, çapak yüzeyinin 
şekil/konum sapması, kesim kenarı/diş kalınlığının şekil sapması, çapak 
yivi yönü ve daha birçok parametre kalite sınıflandırma dahil

    — Profil kontrolü: form takımları için »coCon«Genel bakıştan takım tipini seçin.

 Ölçülecek parametreyi seçin ve ölçümü başlatın – hiçbir 
şekilde programlamaya gerek kalmadan.

Ölçüm sonuçları gösterilir, fiili veriler arşivlenir.  
Tanımlar »apus« kontrol protokolüyle düzenlenebilir.

    —  »roboSet« – otomasyon çözümü

    — »elephant« teknolojisiyle takım ölçümü

    — Azdırma takımlar için DIN 3968 uyarınca komple değerlendirme

ZOLLER kullanıcı ekranı »pilot 3.0«
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Üniversal takım denetimi için kompakt çözüm

»pomBasic« 
»pomBasicMicro« ergonomik 

kompakt 
üniversal kullanılabilir

Otomatik aydınlatma kumandalı

Teknik veriler X ekseni hareket 
aralığı

Y ekseni hareket 
aralığı

Hassas netlik 
ayari

Bağlanabilecek ve 
ölçebilenecek şaft 
çapı Ø

CCD kamera Bakış alanı 

»pomBasic« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5 – 50 mm 6,5 kat zoom objektif (renkli) 3 x 2,5 mm
– 20 x 16 mm

»pomBasicMicro« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5 – 50 mm 12 kat zoom objektif (S/W) 0,6 x 0,5 mm
– 7 x 5,8 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

ZOLLER denetim cihazları »pomBasic« ve »pomBasicMicro« her boy matkabı, frezeyi 
ve havşayı ölçer ve de mikro takımları kontrol eder. Cihazlar ölçüm bölmesinde, giriş 
kontrolünde veya direkt üretimde kompakt ve üniversal şekilde kullanılabilir.

Akıllı kullanıma sahip, özgün uyarlanabilir 

»pomSoft« görüntü işleme sistemi, açıların, 

mesafelerin, aşınmanın, kesim kalitesinin ve 

taşlamaların ölçülmesine yönelik otomatik 

kenar bulmalı sayısız ölçüm ve değerlendirme 

algoritması sunar. Zoom optikli video mikro-

skop sistemiyle takımlar parlak biçimde tespit 

edilebilir, kesite uyarlanabilir ve dolayısıyla 

ayrıntısına kadar ekspertiz işleminden geçi-

rilebilir.

Üniversal yuva, 2 ila 40 mm arası saplı 
takımlara uygundur. Aksiyel ve radyal 
ölçümler için prizma ± 90° çevrilebilir.

»pomBasicMicro«

Aksiyel hareketli aparatı

Hareket aparatı  
45°

Hareket aparatı  
90°

Faz genişliğinin ve spiral açısının tespiti.

Kayılı kesim görüntülerinin yeni takıma ait canlı görüntüyle üst üste 
bindirilmesiyle nominal-fiili kontürünün direkt karşılaştırması.

Ölçümler kesintisiz ve düzenlenerek belgelenebilir. Ayrıca 
değerlendirmeler verilmeden önce dil PDF olarak veya baskılı kontrol 
protokolü olarak özgün biçimde seçilebilir.

    — Çevrede hızlı ve kolay ölçüm

    — Canlı ekranda nominal-fiili karşılaştırması

    — Düğmeye basarak test kontrolü



Fase
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Köşe kenar yuvarlama üretimini ölçmek için mobil çözüm

»pomSkpGo«
mobil ve hızlı 
µm doğruluğunda 
temassız

Tipik laboratuar çözümleri %100 atölyeye uygun çözülmüş

Teknik veriler Z ekseni hareket  
aralığı

Manuel  
ince ayar

Manuel  
hızlı ayar

Yanal  
çözünürlük

Yükseklik çözünürlüğü

»pomSkpGo« | Premium Sensor 300 mm ± 50 mm 200 mm 1,2 µm 0,1 µm

Ölçüm hacmi Ölçüm noktaları Ölçülebilir en küçük yuvarlatma Çalışma mesafesi

1,6 x 1,2 x 1,0 mm³ 1,3 Mio 3 µm 30 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Freze takımlarına ve çevirme plakalarına yönelik olan ZOLLER 
çözümü %100 atölye uygunluğuyla, sınırsız mobil olma 
özelliğiyle, akıllı kullanım konseptiyle ve geriye dönük takip 
edilebilir sonuçlarla dikkat çekiyor. Sağlam ve hafif karbon 
temel yapı sayesinde yüksek bir doğruluk elde edilir ve aynı 
zamanda mobil kullanıma izin verir: sadece 5 dakikada cihaz 
kullanım yerinde kurulmuştur ve çalışmaya hazırdır.

»pomSkpGo« ünitesinin büyük avantajları arasında 

kolay kullanım, temassız ölçüm ve takımların 

hızlı hizalanması yer alıyor. Bu sayede tecrübesiz 

kullanıcılar bile dakikalar içinde yüksek hassa-

siyette ölçümler yapabilir. Kolayca yerleştirmeye 

müsait takım yuvaları, canlı görüntü-ile yüksek 

çözünürlüklü sensörler altında kesim kenarının 

hızlı ve üniversal biçimde konumlandırılması 

sayesinde mükemmel ölçüm sonuçları elde edilir.

»pomSkpGo«, »Z3dCam« ve »pomSoft« 
yazılımlı notebook.

Yüzeyin hızlı hizalanması ve denetlenmesi için kesim kenarı üretimi-
nin canlı görüntüsü.

Ölçüm sonuçları ve grafik kesim süreçleri, çentik durumunun ve kesim 
kenarı boyunca radyüs ilerlemesinin değerlendirilmesiyle birlikte göste-
rilir.

Keski çeşitli modlarda gösterilebilir – olası yüzey kırıklarının ve yüzey 
özelliğinin anından algılanması için doku olarak ya da bir bakışta 
kesim kenarı üretiminin yükselmesini göstermek için topoğrafik ola-
rak.

Bu fonksiyon bir DXF ideal kontürüyle nominal/fiili karşılaştırmasına ve 
kesim kenarı kontürünün otomatik ölçülmesine yarar.

Değerlendirilebilir kenar şekillerine örnekler.

    — Kesim kenarı üretimi »skp«

    — Sonuçlar ve değerlendirme     — Ayrıntılı 3D gösterim

    — Nominal-fiili karşılaştırması ve ölçüler     —  Konfigürasyon menüsünde serbest tanımlanabilir 
şekil tipleri

Pah

Yuvarlatma

Pah

İdeal radyüs

Koruyucu faz

Trompet şekli

Çift faz

Şelale

Faz ve yuvarlatma

Keskin kenar

Kombinasyon

Keskin kenar
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Tarama kafası üretimi için ölçüm ve kontrol alanı

»pomZenit«

otomatik 
kullanıcıdan bağımsız 
ergonomik

Otomatik ölçüm süreçleri = daha az efor, daha fazla doğruluk

Teknik veriler Z ekseni hareket aralığı X ekseni hareket aralığı Ölçülebilir maks. takım Ø Maks. takım ağırlığı

»pomZenit« 100 mm 110 mm 200 mm 20 kg

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Üretime yakın şekilde kullanılabilir »pomZenit«, bıçak kafası üretiminde ölçüm ve 
kontrol alanları için yeni bir boyut açıyor: Ergonomik ölçüm cihazıyla köşe ve pla-
nya bıçak kafalarının kalitesi otomatik, kullanıcıdan bağımsız ve hassas biçimde 
kontrol edilebilir.

»pomZenit« otomatik ölçüm süreçleriyle, 

yüksek doğruluklu ölçüm sonuçlarıyla ve her 

kullanıcı için basit kullanımla dikkat çekiyor. 

CNC kumandasıyla, Autofokus özellikli yüksek 

doğruluklu mille ve ZOLLER görüntü  

işleme yazılımı »pilot 3.0« ile birlikte  

planya ve dairesel çalışmayı belirler,  

kesim açılarını ve radyüsleri ölçer ve  

keskileri denetler – tolerans bantlı  

diyagramdan otomatik ek ölçüm dahil.

»pomZenit« ayar ve ölçüm cihazı olarak  
üretim için ve nihai kontrolde kontrol yerleri 
için (tezgah tipi) tedarik edilebilir.

Yazılım bir takıma ait tüm keskileri rotasyonlu biçimde ölçer ve her  
keskinin ölçüm değerini grafik veya tablo biçiminde gösterir, buna  
tolerans bandı ve her bir keskinin hızlı ek ölçümü (sarı kiriş) direkt  
diyagramdan dahildir.

    —   Tüm keskilerin ölçülmesi ve ölçüm sonucu gösterimi 
»focus 360°i«

Aşınma kontrolü için ışık altında keskilerin tam otomatik görüntü kaydı.

    —   »aec« ile keskilerin otomatik görüntü kaydı

»pom« cihazı

Çalışma tezgahı
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Yüksek hassasiyette çap tespiti yapan ölçüm cihazı (dairesel taşlama)

»pomDiaCheck«
µm doğruluğunda 
hızlı 
atölyeye uygun

Sorunsuz süreçler için proses odaklı ölçüm

Teknik veriler Silindirik nesnelerde çap 
ölçümü

Maks. çözünürlük Lazer genişliği Ölçüm alanı Ø Ölçüm doğruluğu Ölçüm hızı

»pomDiaCheck« dikey Lmax = 300 mm 0,01 μm 0,1 mm 0,06–38 mm*
± 0,5 μm 
(merkezlenmiş)

1.500 HZ

»pomDiaCheck« yatay Lmax = 300 mm 0,01 μm 0,2 mm 0,75–78 mm**
± 1 μm 
(merkezlenmiş)

1.200 HZ

* Z yönünde bir ölçüm yolu kaybı düşülerek
** 6 mm‘den kısa çaplar uçlar arasına yerleştirilemez

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»pomDiaCheck« ile silindirik parçaların torna 
parçalarının veya dairesel taşlanmış takımların 
çapları hızlı ve yüksek doğrulukta belirlenebilir. 
Prosese yakın ve 1 µm‘nin altındaki bölgeler-
de ölçüm yapılır, buna tolerans bilgisi ve ölçüm 
sonuçlarının hızlı protokol işlemi dahildir.

Matkap ve sürtme takımlarının veya dairesel taşlanmış ham 

parçaların ölçülmesi için kontrol edilecek parça iki karşı uç 

arasına yerleştirilir, istenilen ölçüm noktasına manuel veya 

CNC kumandalı gidilir ve ölçüm değeri belirtilir. Ayrıca dairesel 

çalışma ölçülecekse, bunun bir düğmeye basmak yeterlidir.

»pomDiaCheck« CNC kumandalıdır ve 
modern teknolojili bir lazerli mikrome-
treye sahiptir.

Tolerans bandı dahil ölçüm sonuçlarının grafik değerlendirmesi.

< 1 μm aralığında yüksek doğrulukla çap tespiti, kumpas ölçüm  
prensibinde.

µm hassasiyetinde ölçümler için lazerli mikrometre, temassız ve  
üretime yakın.

Hassas yuva: Hızlı değişim portuna sahip CNC kumandalı temel mil 
ve torna tezgahı olarak kullanılan pnömatik karşı uç doğru ölçümün 
temel koşulu olarak hassas bir yerleştirmeyi garanti eder.

    — Grafik kullanıcı ekranı

    — Yüksek doğrulukla lazer ölçümü

    — Optik sensör

    — Yüksek doğruluklu mil/torna kızağı
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Takımların ve bileme taş setlerin ölçümüne profesyonel giriş

»smile / pilot 3.0«
ekonomik 
ergonomik 
özgün uyarlanabilir

Sayısız ölçüm programı dahil

Ekonomik takım ölçümüne profesyonelin girişi adı: 
ZOLLER »smile«. Hızlı, güvenilir ve sonuçlarda has-
sas şekilde özellikle ergonomik tasarımıyla ve kolay 
kullanımıyla dikkat çekiyor; yazılım ekranları özgün 
taleplere uyarlanarak kullanımı daha konforlu ve hızlı 
yapılabilir.

»smile / pilot 3.0« tüm üretim taleplerine cevap verir 

ve kapsamlı performansına rağmen her zaman kolay 

kullanıma sahiptir. Görüntü işleme sistemi modüler 

yapıya sahiptir ve sayısız ölçüm programlarıyla özgündür 

ve atölyeye uygundur. Bileme taş setlerini µm hassasiye-

tinde her kullanıcı tarafından FEPA normuna göre ölçüle-

bilir - ayrıntılı dokümantasyon dahil.

»smile« ve görüntü işleme sistemi »pilot 3.0«.

Aksiyel ve radyal ölçümler için çevrilebilir yan kamera.

Boyu, çapı, köşe radyüsü ve kesim açısını otomatik ölçüm  
»pilot 3.0« kullanıcı ekranı.

Hemen bileyin – tamamdır! boy, çap, köşe radyüsler, kesim açısı ve 
ölçüm aralığı hemen hesaplanır, dinamik hedef işaretinin sayesinde 
ince ayara gerek yoktur.

Kesim ilerleyişinin ve radyüsünün tam otomatik tespiti tolerans 
bandıyla tüm kontürün grafik değerlendirmesi ve açı sektörlerinin 
değişken ayarı.

Dokümantasyon ve protokollendirme dahil gerçek resimli 
giriş diyaloğu. FEPA normuna uygun bileme taş kütüphanesi.

    — Açı ve radyüs ölçümü

    —   Otomatik kesici uç formu algılaması ve  
dinamik hedef işareti

    — Radyüs kontürü »contur«

    — Bileme taş setlerin ölçümü

Teknik veriler Z ekseni hareket  
aralığı

X ekseni  
hareket aralığı

Takım Ø Kumpas ölçüm methodu ile aralığı Ø

»smile 400« 400 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

»smile 600« 600 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

* „Kumpas methodu ölçümü“ veya „Yan kamera“ seçildiğinde maksimum takım çapı 320 mm‘ye düşer.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.
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Takım kontrolü için üniversal ölçüm cihazı

»smarTcheck«
güçlü 
esnek 
modüler

Yüksek ekonomik verimle takım kontrolü

Teknik veriler Z ekseni  
hareket aralığı

X ekseni  
hareket aralığı

Maks. takım Ø Kumpas ölçüm methodu ile aralığı Ø

»smarTcheck 450« 450/600 mm 175 mm 350 mm 35 mm

»smarTcheck 600« 600/800 mm 320 mm 370/540 mm 80/35 mm

»smarTcheck 800« 600/800/1000 mm 550 mm 1000/1200 mm 80/0 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»smarTcheck«, talaşlı imalat yapan tüm 
takımlar için güçlü üniversal ölçüm cihazıdır 
– ister manuel, ister 3 eksenli CNC versiyonu 
olsun: Bununla takımlar ekonomik biçimde 
bilemeden önce ve sonra kontrol edilebilir ve 
DIN EN ISO 9000 yönergelerine uygun olmaları 
için protokole dökülebilir.

»smarTcheck« ile ve çevrilebilir ve ışık altı görüntü 

işleme sistemiyle takımlardaki aksiyel ve radyal  

geometriler kontrol edilebilir, ölçülebilir ve  

belgelenebilir – özel bir bilgiye gerek kalmadan 

kolayca fareyle tıklayarak, ve dolayısıyla  

oldukça ekonomik.  

Sırf bilemeden önce takımların  

ölçülmesiyle CNC bileme  

tezgahlarında verim %25 ve  

hatta daha fazla artırılabilir.

Hızlı ve üniversal bir kontrol için 
çevrilebilir takım denetim kamerasına 
sahip »smarTcheck«.

Takımlara veya kalıp plakalarına ait ölçülen fiili ölçülerden 2D kesit 
çizimlerini veya 3D (CAD) grafiklerini otomatik oluşturmak için.

Takım kontürlerini, radyüsleri, açıları, mesafeleri, faz genişliğin, 
aşınmayı ve diğer parametreleri ışık altında otomatik belirlemek için.

İstenilen takım veya parça kontürlerini taramak ve değişken tole-
rans bantlı bir DXF nominal kontürü esas alınarak bir nominal-fiili 
karşılaştırılması yapılması.

Dairesel çalışmanın tam otomatik tespiti, kontür ilerleyicinin grafik 
değerlendirmesi, nominal-fiili karşılaştırması ve sonrasında otomatik 
dairesel çalışma ve dönüş dengelemesi.

Fiili kontürü oluşturmak ve ölçmek için CAD fonksiyonu.

    — Çizim üreteci »sinope«

    — Takım analizi »metis«/çevre ölçümü     —  Kontür ilerleme ölçümü »lasso«/nominal-fiili 
karşılaştırması

    — Dairesel çalışma kontrolü 360°/dönüş dengelemesi     — Otomatik ölçü verme
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Hassas takımlar için üniversal ölçüm makinesi

»genius 3s«  
»genius 3m« tam otomatik 

hızlı ve doğru 
dünya çapında 600 kez kullanılmış

Yeni teknoloji ve ergonomi sayesinde yüksek verim

Teknik 
veriler

Z ekseni 
hareket 
aralığı

X ekseni 
hareket 
aralığı

Y ekseni 
hareket 
aralığı

Takım Ø Kumpas 
aralığı Ø

Maksimum 
Takim Boyunun 
2. Kamera ile 
Ölcümü

»genius 3s« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 100 mm 500 mm

»genius 3m« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 70 mm 500 mm

Serbest açı  
Çevre (3D)

Çevre faz genişliği 
(3D)

Çapak açısı/ yiv 
derinliği (3D)

Ön yüz 
geometrisi (3D)

Ø < 200 mm Ø < 75 mm Ø < 230 mm Ø < 200 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar,  
aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Talaş bölmesinde, çevrede ve ön kısımda takımları ölçmek için. Ölçüm 
süreçleri ve parametreler serbestçe tanımlanabilir, kontrol kutusu 
üzerinden seçilebilir ve takıma kaydedilebilir.

Hangi ışık altı ölçümü olduğu önemli değil; yapılandırma asistanıyla 
ölçüm penceresi büyüklükleri, aydınlatma iyileştirmeleri ve konumlar 
canlı ve bir kereye mahsus yapılır ve otomatik kaydedilir.

Bu fonksiyon, verilerin tek bir düğmeyle ZOLLER »pilot 3.0« ünitesine 
XML formatında girilmesini ve sistemden alınmasını sağlar.

Yiv/talaş alanı kontürü otomatik ve temassız biçimde taranır ve grafik 
biçiminde gösterilir. DXF/XML olarak sistemden alınabilir ve bir nomi-
nal/fiili karşılaştırmasına tabi tutulabilir.

Çevrenin ve tanımların istenildiği şekilde  
kaydedilebilir uyarlaması için düzenlenebilir test protokolü.

Tara, karşılaştır – tamam! Matkap, havşa, freze veya kesim plakası: 
Başlangıç ve bitiş noktasını girin, tarama otomatik başlar ve fiili kontür 
µm hassasiyetinde nominal kontürle karşılaştırılır.

    — Resme sadık giriş diyaloğu »fored«

    — Yapılandırma asistanı »expert«     — XML veri giriş/çıkış özelliği

    — Yiv/talaş bölmesi taraması     — »apus« test protokolü

    — Kontür kontrolü - form takımlar

ZOLLER »genius 3s«, talaşlı imalat yapan  
takımlar için üniversal ölçüm makinesidir; 
»genius 3m« versiyonunda mikro  
geometriler için de kullanılabilir.  
CNC kumandalı beş eksen kapsamlı,  
hassas ve tam otomatik ölçüm  
süreçlerine imkan verir.

Münferit kriterlerin tek tek kontrol edilmesinden 

tam otomatik ve kullanıcıdan bağımsız komple 

kontrollere kadar takımlarınız hızlı, kolay ve yüksek 

doğrulukla kontrol edilir. Ölçüm sonuçları ayrıntılı 

şekilde belgelenir ve düğmeye basılarak bileme 

tezgahlarına aktarılır. »genius 3« böylece çalışmaya 

hazırlık ve programlama aşamasında zaman  

kazanı, ek işlemler ve şikayetler olmasını  

önler ve üstün bir kalite sağlar.

Tam kaplamalı »genius 3s« kirsen  
ve harici ışıktan korumak için.
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Hassas takımlar için üniversal modüler ölçüm makinesi

»genius 4«
kompakt 
modüler 
güçlü

Ergonomik ve modüler yapı, en son teknoloji

Teknik 
veriler

Z ekseni 
hareket 
aralığı

X ekseni 
hareket 
aralığı

Y ekseni 
hareket 
aralığı

Takım Ø Kumpas 
aralığı Ø

Maksimum 
Takim Boyunun 
2. Kamera ile 
Ölcümü

»genius 4« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 100 mm 500 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde  
opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Talaş bölmesinde, çevrede ve ön kısımda takımları ölçmek için. Ölçüm 
süreçleri ve parametreler serbestçe tanımlanabilir, kontrol  
kutusu üzerinden seçilebilir.

Canlı görüntü ve navigasyonlu sanal Joystick ölçüm konumunun 
kolayca tanımlanmasına imkan verir.

Temassız ve otomatik taranan takım yüzeyleri talaş veya serbest 
açısının hesaplanması bilgisi için üç boyutlu biçimde gösterilebilir.

Fiili kontür otomatik olarak nominal kontür şablonuna göre ölçülür ve 
değerlendirilir.

    — İnteraktif yapılandırma asistanı »expert«

    — »expert« ölçüm menüsü

    — »genius« takım analizi/talaş bölmesi

    — Fiili kontüre otomatik ölçü verme

Örneğin azdırma takımlarında 
form toleranslarını ölçmek için 
problu ölçüm.

Spiral ve kılavuz takımlarında 
eksenin(6ncı eksen) doğru açı 
pozisyonunu alma yeteneği 
ile doğru ölçüm olanağı.

Mikro geometrileri ölçen mikro 
sensör, örneğin koruma ve 
destek fazları.

ZOLLER »genius 4«, talaşlı imalat yapan 
takımlar için üniversal ölçüm makinesi 
serüvenini 4. jenerasyonda devam  
ettiriyor.

»genius 4« ile beş adet CNC kumandalı eksen 

sayesinde hassas ve tam otomatik biçimde 

her tür talaşlı imalat yapan takım ölçülebi-

lir. »genius 4« ünitesinin yapısı geleceğin 

otomasyon sistemlerinin artan taleplerine 

uyarlanmıştır. Yeni platform, »genius«  

ünitesinden bilinen fonksiyonların yanında 

üniversal genişletme seviyeleri sağlıyor. 

Ayrıca kompakt ölçüm makinesinin  

görünümü yeni ZOLLER tasarım çizgisine 

uyarlandı.

»genius 4« ve elektronik »pilot 3.0«:  
az yer kaplar ve gösterişli.

Seçenekler
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Kılavuz takımlar için özel üniversal ölçüm makinesi

»threadCheck«
tam otomatik 
biçim bozulması olmadan 
üniversal

Çok yönlü talepler için yeni üniversal çözüm

Teknik veriler Z ekseni  
hareket aralığı

X ekseni  
hareket aralığı

Y ekseni  
hareket aralığı

Ölçülebilir 
takım Ø

Aksiyel ışık altı ölçümler 
için maks. takım uzunluğu

Ölçülebilir  
kumpas aralığı Ø

Optik taşıyıcı çevirme 
düzeneği

»threadCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 500 mm 60 mm ± 30°

Opsiyonel: koruyucu kaplama olmadan ve/veya torna kızaklı

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»threadCheck«, ZOLLER‘in kılavuz 
takımlara doğru açısal görüntüden  
bakabilen ve hassas ölçüm yapan  
ölçüm makinesidir.

Altı adet CNC kumandalı eksen ve tam otomatik 

çevrilebilir optik taşıyıcı sayesinde kılavuz geome-

triler, diş açarlar, frezeler, şekil verme takımları ve 

birçok talaşlı imalat yapan takımlar ölçülebilir.  

Tam kaplama kirden ve harici ışıktan koruma sağlar, 

tüm ölçüm sonuçları ayrıntılı biçimde protokole 

dökülür ve »pilot 3.0« ölçüm programlarında gerçek 

resimli ve modüler seçimle »threadCheck« çok  

yönlü taleplerin üstesinden gelir.

»threadCheck« aynı zamanda talaşlı  
imalat yapan takımlar için üniversal  
ölçüm makinesi olarak kullanılabilir.

Kılavuz takımların kullanıcıdan bağımsız ve otomatik ölçümü için.

Helisel ve konik açısı dikkate alınarak otomatik ölçüm süreci  
göstergesi ve tarama süreci.

Kontür profilinin tespiti ve nominal kontürün »lasso« ünitesine 
aktarılması, vida dişli şekil verme takımları için.

Hızlı odaklama ve faset yüksekliğinin ölçülmesi, simültane CNC 
kumandası sayesinde.

Otomatik değerlendirmeyle veya PDF ya da  
yazdırılmış test protokolü olarak ölçümlerin kesintisizi  
dokümantasyonu.

    — Kılavuz takımları için ölçüm programı

    — Otomatik kontür tarama ve durum göstergesi     — Fiili-nominal kontür karşılaştırma »lasso«

    — Faseta yüksekliği dış ölçümü     — Test protokolü dahil sonuç değerlendirmesi
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Parçaların ve takımların 3-D dijitalleştirmesi çözümü

»3dCheck«
kolay kullanım 
az yer kaplar 
gelecek odaklı

Hızlı, proses odaklı 3D dijitalleştirme

Teknik veriler Z ekseni hareket 
aralığı

X ekseni hareket 
aralığı

Y ekseni hareket 
aralığı

Ölçülebilir 
takım Ø

Ölçülebilir  
kumpas aralığı Ø

Sensörün çevirme 
aralığı

Maks.  
nesne Ø

»3dCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 60 mm -35° ila + 90° arası 70 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»3dCheck« hızlı ve proses odaklı 3D 
dijitalleştirmesi için mükemmel test makinesi-
dir ve takımların parçaların (türbin bıçakları ve 
benzeri nesneler gibi) ölçülmesi için tamamen 
yeni seçenekler sunuyor.

ZOLLER »3dCheck« bir 3D sensörünün avantajlarını yüksek 

doğruluklu CNC eksenlerle ve tam otomatik ışık altı görüntü 

işleme sistemiyle birleştiriyor. Bunun yanında F/E alanında  

kalite güvencesiyle ilgili koordinat ölçümleri ve yüzey geri 

dönüşleri ya da hızlı, prosese yakın 3D simülasyonlar  

yapılabilir. Kullanıcı ekranı CNC Joystick, tarama planı,  

tanıtma göstergesi ve değerlendirme fonksiyonlarıyla 

donatılmıştır.

ZOLLER »3dCheck« ile takımların, plaka 
yuvalarının, implantların, türbin bıçaklarının ve 
benzer nesnelerin 3D modelleri hızlıca ve fazla 
efor sarf etmeden oluşturulabilir.

Her tür nesnenin nominal-fiili karşılaştırmasına ait tam otomatik renkli 
işareti, buradaki örnekte bir türbin bıçağı.

ZOLLER »pilot 3.0« yazılım fonksiyonu »lasso« üzerinden µm 
doğruluğunda kontür tespiti, buradaki örnekte bir matkabın kesiti.

Münferit veri setlerinin, kayıtlı tarama planının ve nominal verilerin  
hızlı seçimi için veri seti kütüphanesi, istenildiği şekilde 
genişletilebilir.

Bir kereye mahsus tanıtılan konumların bir araya toplanması ve CNC 
eksenlerinin, ölçüm pencerelerinin, aydınlatma değerlerinin ve ölçüme 
özgü parametrelerin nominal değerleri.

    — 3D nominal-fiili karşılaştırması     — Kesim düzeyleri nominal-fiili karşılaştırması

    — Veri seti kütüphanesi     —  Her şey görünüyor: Ölçüm planı, navigatör, 3D 
değerlendirme
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Hassas takımlar için birinci sınıf kontrol ve ölçüm makinesi

»titan«
çoklu sensöre uyumlu 
titreşim yalıtımlı 
dikkat çekici

Talaşlı imalat yapan tüm takımları için yeni birinci sınıf çözüm

Teknik veriler Z ekseni hareket 
aralığı

X ekseni hareket 
aralığı

Y ekseni hareket 
aralığı

Ölçülebilir  
takım Ø

Ölçülebilir  
kumpas aralığı Ø

Aksiyel ışık altı ölçümler için  
maks. takım uzunluğu

»titan« 600 mm 130/75* mm ± 100 mm 260/150* mm 80 mm 400 mm

* Optik taşıyıcı CNC çevirme düzeneği opsiyonel

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

Temassız köşe kenar yuvarlama ölçümü için 3D sensör CNC kumandalı 
olarak konumlandırılır.

Köşe kenar yuvarlama kontür ilerlemesini değerlendirmek için taranan 
kesici uçların bir 3D modeli oluşturulur ve verilir.

»titan« ölçüm bölmesi: yüksek doğruluklu mil, optik taşıyıcı CNC 
çevirme düzeneği, CCD kameraları ve LED aydınlatma.

Ulusal normları esas alınan sertifikalı FKM mıstarıyla tam otomatik olarak 
ölçüm büyüklüğünün gerçek değerinin %95 olasılıkla bulunduğu bir aralık 
belirlenir. »titan« için en az E=1,8+ (L/250 mm)  µm değerinde bir ölçüm 
belirsizliği elde edilir.

Radyüs segmentte kenar yuvarlatmanın ölçülmesi,  
CNC çevrilebilir »Z3dCam« sensörüyle.

    — »expert« modunda köşe kenar yuvarlama ölçümü »skp«

    — Grafik »skp« gösterimi     — Işık altında ölçüm

    — Ölçüm cihazı uyumu »titan«     — Kenar yuvarlatma

Yeni ZOLLER üniversal ölçüm makinesi »titan« takım ölçüm sistemleri 
dünyasında tartışmasız en esnek ve hassas makinesidir.

Talaşlı imalat yapan takımların μm hassasiyetinde 

ölçümünde bu boyutta bir ölçüm makinesinin 

ergonomik ve basit kullanımı ekonomi ve kalite 

açısından önemli bir avantajdır. ZOLLER »titan« 

ünitesinin CNC kumandalı beş ila yedi arası ekse-

ni yüksek doğrulukla ve tam otomatik olarak her 

türlü talaşlı imalat yapan takımı dış kontür ölçü-

münden, kullanıcıdan bağımsız komple kontrolü 

ve ölçüm sonuçlarının kapsamlı protokollendi-

rilmesine kadar ölçüm yapar. Titreşimleri sönüm-

leyen temel başka eksenleri ve sensörleri alacak 

şekilde tasarlanmıştır; böylece örneğin köşe 

kenar yuvarlama ölçümünü tam otomatik ve eşsiz 

tekrarlama doğruluğuyla ölçülebilir.

Titreşimi emen temele sahip »titan«,  
otomatik seviye ayarı, tam kaplama,  
CNC kumandalı beş ila yedi eksen  
ve bir çoklu sensör optik taşıyıcı.
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Azdırma takımların tam otomatik ölçüm çözümü

»hobCheck«
kolay kullanım  
tam otomatik  
atölyeye uygun

Silindir frezelerin tam otomatik ölçümü

Teknik veriler Z ekseni hareket  
aralığı

X ekseni  
hareket aralığı

Y ekseni  
hareket aralığı

Ölçülebilir  
takım Ø

Ölçebilir  
kumpas aralığı Ø

»hobCheck« 600/800 mm 200 mm ± 40 mm 400 mm 60 mm

Okuyucunun maksimum 
ölçüm derinliği

Maksimum ölçüm  
uzunluğu, ön taraf

Optik taşıyıcı  
çevirme düzeneği

Takım boyları  
torna kızağı (opsiyon)

25 mm 200 mm ± 30° 100–600/800 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»hobCheck«, azdırma takımların tam oto-
matik, ekonomik komple çözümü için daha 
önce hiç olmayan seçenekler sunuyor – ve 
daha fazlasını yapabiliyor!

CNC kumandalı çevrilebilir optik taşıyıcıya, elek-

tronik ölçüm okuyucusuna, ışıklı görüntü işleme 

sistemine ve ışık altı kamerasına sahip olan 

sistemle diş profili, dairesel çalışma, bölüm vs. 

gibi parametreler ölçülebilir. 200‘den fazla ölçüm 

değerinin değerlendirilmesi, kalite sınıflarının 

hesaplanması ve grafik protokol işlemi otomatik 

gerçekleşir. »hobCheck« ayrıca ek taşlama için 

diş kafasında konforlu bir aşınma tespiti imkanı 

sunar.

Eğimli takımların biçim bozulması 
olmadan ölçülmesi ve kontrolü için 
çevrilebilir optik taşıyıcılı »hob-
Check«.

Değişken ölçüm pencereleri üzerinden kenarlarda diş şekli 
değerlendirmesi otomatik nominal-fiili karşılaştırması dahil.

Azdırma Takımların ölçülmesi, kamburluk miktarının, yüksekliğinin ve 
açısının hesaplaması için.

DIN 3968 uyarınca ölçüm sonuçlarının grafik çıktısı, tolerans kontrolü 
ve parametre başına elde edilen kalite sınıfı bilgisi.

Doğru ve kesintisiz dokümantasyon, üstün ve net.

»aec« fonksiyonu otomatik olarak istenilen sayıda dişi çevrede alır 
ve böylece en büyük aşınmanın bulunması ve kontrolü için hızlı bir 
özet sunar; böylece ek bileme yaparken ne çok ne de az aşındırma 
yapılabilir.

    — Diş profili nominal-fiili karşılaştırması

    — Azdırma takım için „Kamburluk“ ölçüm programı     — DIN 3968 uyarınca sonuç gösterimi

    — Tolerans grafikleri dahil test protokolü    — Aşınma kontrolü »aec«
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Hassas testerelerin komple kontrolüne yarayan ölçüm ve kontrol cihazı

»sawCheck«
eşsiz  
otomatik  
hızlı ve hassas

Doğru, ekonomik üretim ve taşlama

Teknik veriler Z ekseni hareket  
aralığı

X ekseni  
hareket aralığı

Ölçülebilir takım Ø Işıklı kamera Ø Testere ucu genişliği

»sawCheck« 450 mm 200 mm 300/800 mm 200 mm 1,5–8 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

ZOLLER »sawCheck«, hassas testerelerin 
doğru ve ekonomik şekilde üretilmesini ve 
bilenmesini iyileştirir. Testere uçları hızlı, 
güvenli ve hassas biçimde kontrol edilir 
ve kapsamlı şekilde protokole dökülür - 
kullanıcıdaki yerleşim durumundan bağımsız 
olarak.

Testere uçları üniversal küçültmeler üzerinden gerili ve 

planya durumu ana sayfadan tam otomatik olarak alınır.  

Bu da sonrasında dişlerin ölçülmesinde dengelenir.  

Dişlerin denetimi için (radyal/aksiyel) manuel 

–90°/0°/+90° çevrilebilir ışıklı görüntü  

işleme sistemi mevcuttur.

»sawCheck« ünitesinin üniversal  
gergi sistemi testerelerin yatay biçimde 
alınmasıyla biçim bozulması olmadan 
optimum bir gerginlik ve ölçüm sağlar.

Işık altında testere ucu dişinin radyal ölümü ve ölçülen kontürün 
direkt ölçü göstergesi.

»pilot 3.0« için ölçüm süreçlerinin ve programlarının tam otomatik 
oluşturması için ve kesim noktalarının, mesafelerin, açıların ve daha 
fazlasının hesaplanması için.

Mesafelerin ve kontür elemanlarının karmaşık ölçü verilmesi, burada 
diş şekli „ince kesim hassas testere“.

    — Takım analizi »metis«

    — Ölçüm programı „diş şekli“

    — Ölçü dahil sonuç gösterimi

Düz açı ve diş genişliği

Kafa genişliği

Konik açı

Kenar uzunluğu/açısı

Köşe radyüsü

Diş genişliği

  Tüm parametreler ışık altında keski şekilleriyle  

veya »metis« ile ölçülebilir:



1

3
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2

4
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Yüksek takım sirkülasyonu olan şirketler için otomasyon çözümü

»roboSet«
tam otomatik  
sürekli  
doğru

İnsansız ve verimli: ZOLLER otomasyon çözümleri

Teknik veriler Kapsam Konumlama doğruluğu Maksimum taşıma yükü Çalışma yüzeyi Palet sayısı

»roboSet« 700 mm ±0,02 mm 5 kg, kavrayıcı olmadan 1050 x 350 mm 3 adet

»roboSet« 900 mm ±0,03 mm 5 kg, kavrayıcı olmadan 1050 x 350 mm 3 adet

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şekildeki makinelerde opsiyonlar, aksesuarlar ve kumanda çeşitleri bulunabilir.

»roboSet«, ZOLLER ölçüm cihazınızı günün yirmi dört saati kendiliğinden doldurur. En 
karmaşık ölçüm görevleri bile böylece tam otomatik halledilebilir - yüzde 100‘lük kon-
trol garanti.

»roboSet« neredeyse her otomatik güç gerilimli ve »pilot 3.0« üniteli CNC kumandalı ZOLLER ölçüm maki-

nesine saplı takımlarla besleme yapabilir ve aynı zamanda çok kolay kullanılabilir: »pilot 3.0« için Start 

butonuna basın ve otomatik mod başlatılır.  

ZOLLER »roboSet«, her yerleştirme işleminde robotun otomatik ray düzeltmesi yapmasıyla yüksek  

proses emniyeti sunar. Ayrıca ölçüm cihazının mekanik bağlantı ayrımı maksimum ölçüm doğruluğunu 

garanti eder.

»pilot 3.0« ile her talebe uygun, hızlı ve kolay. »roboSet« ile  
tam otomatik CNC kumandalı ölçüm cihazları için bire bir uygun.

Online durum göstergesi: 24 saat her şey göz altında.

1_ Üniversal otomasyon çözümü »roboSet / genius« 
Üniversal ölçüm makinesi »genius 3« ile istenilen  
parametrelerin insansız ölçümü için otomasyon çözümü.

2_ »roboSet / threadCheck« 
Spiral azdırma takımların takımların da %100 kontrolü.

3_ Takıma yazı yazan »roboMark« otomasyon çözümü  
Ölçüm işleminden hemen sonra kullanıcı tanımlı  
yazı yazma seçenekleri.

4_ Takım temizleyen »roboClean« otomasyon çözümü 
Ölçüm işleminden önce saplı takımların tam otomatik temizliğini  
yapan sistem.

5_ Paletlerin otomatik düzenlenmesi  
»pilot 3.0« palet yönetiminde toleranslar girilerek  
otomatik nominal-fiili karşılaştırması, sıralama dahil.
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Üretimde sorunsuz süreçler için

ZOLLER ile  
proses iyileştirme

Taşlama ve bileme şirketlerinden ve takım üretici-
lerinden beklentiler sürekli artıyor: %100 kontrol, 
geriye dönük takip ve proses emniyeti git gide 
standart oluyor. ZOLLER ile bu zorlukların tama-
men üstesinden gelebilirsiniz – takip eden sayfa-
lardaki örneklerde bunu görebilirsiniz.

ZOLLER bağlantı noktaları sorunsuz süreçler için gereklidir ve size 

yepyeni tasarruf potansiyelleri açıyor: Bileme programıyla aynı zaman-

da ölçüm cihazının veri seti oluşturulur ve buradan tam otomatik 

ZOLLER ölçüm süreci hazırlanır. Ölçülen veriler bağlantı noktasının 

türüne göre programlama sistemine veya bileme tezgahına geri 

aktarılır ve bileme programı geçici olarak düzeltilir. Bu sayede pro-

gramlama yapma ihtiyacı ve tezgahın beklediği süreler minimum 

düzeye düşürülür. Zamandan ve paradan tasarruf yaparsınız ve ayrıca 

veri girişi yaparken veya yeni bir bileme programı oluştururken hata 

yapılmasını önlersiniz.

Portun etkinleştirilmesi ve nominal verilerin 
kopyalanması.

Ölçümün programlanması ve yapılması.

Ölçüm sonuçları ve veri geri aktarımı.

»genius«, »smarTcheck« ya da »smile«:  
tüm ZOLLER cihazları takımların nominal- 
fiili verilerini kağıtsız aktarabilir  
(güç/ölçüm kapsamına bağlı).

ZOLLER, taşlama sistemine bulunan neredeyse 
her sistemi için uygun portu sunuyor, örneğin 
GDX 2.0, NUMROTO, Anca, MTS ve daha fazlası.

  —  Bileme programlarından takımları ölçmek ve kontrol etmek için  

ölçüm sürecinin otomatik oluşturulması

  —  Form takımlarında tam otomatik kontür düzeltmesi »coCon«

  —  Taş setlerinin tam otomatik ölçümü ve veri aktarımı

  —  Talaşlı imalat yapan takımları sonradan bilerken programlama 

yapma ihtiyacı düşük

  —  Otomatik oluşturulan ve kaydedilen test protokolleriyle kesintisiz 

dokümantasyon

»smarTcheck«

»genius«
CAM/CAD

CNC makineleri
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Takım üretiminde belgeli kalite için

Sertifikalı doğruluk anlaşılabilir  
kontrol edilebilir  
kesintisiz

Üretimde doğruluk söz konusu olduğunda ZOLLER ölçüm sistemi sizin kalite garantinizdir.  
Sertifikalı kontrol mastarlarıyla, açılı, kademeli ve radyüslü mastarlarla ZOLLER kontrol ve ölçüm 
makinelerindeki ölçüm emniyeti doğrulanır, görüntü işleme tam olarak kalibre edilir ve ölçüm 
cihazlarının uygunluğunu böylece eksiksiz biçimde belgelenir. Sonuç olarak belgeli ve anlaşılır bir 
doğruluk ortaya çıkar; bu da ölçüm sisteminin ürüne özgü taleplerine uygundur.  
Bu da müşterilerimize istenildiği zaman belgelenebilir ölçüm emniyetini garanti eder.

 1 32 5 6

4

1_ Açı test mastarı 
Ölçüm cihazında açı ölçüm doğruluğunun 
kontrolü için, serbest ve talaş açısı için.

3_ Kademeli test mastarı 
Çap doğruluğunun 
doğrulanması ve kontrolü için.

2_ FKM mastarı 
Elyaf seramiğinden yapılmış kalibrasyon  
mastarı, mutlak doğruluğu kalibre etmek ve  
E = 3 + (L/250 mm) μm. ölçüm belirsizliğini  
belgelemek için.

4_ Kalibrasyon mastarı »pilot 3.0« 
»pilot 3.0« görüntü işleme sistemini 
alttan ve üstten aydınlatmada kalibre 
etmek için.

5_ Radyüs mastarları 
Radyüslerde ölçüm doğruluğunun  
kontrolü için.

6_ Kontrol milleri 
ZOLLER üniversal milleri için yüksek 
doğruluklu bağlantı noktalarının düzlüğünü ve 
eşmerkezliliğini doğrulamak için.
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NUM, MTS, Anca, Schütte vs. ile programlanan nominal verilerin işlenmesi

Yeni takımlar
Üretim veya düzeltme amacıyla karmaşık form takımın tespiti

Form takımlar

Takımı bilemeye yarayan 
NC programı CNC bileme 
tezgahına aktarılır. Aynı 
zamanda programlama 
sisteminde »genius« üni-
tesine bir ölçüm verileri 
dosyası gönderilir; ZOLLER 
buradan tam otomatik bir 
ölçüm süreci oluşturur.

Yeni takım CNC taşlama 
makinesinde taşlanır. 
Bundan hemen sonra  
takım ZOLLER »genius« 
üzerinde tam otomatik 
ölçülür. ZOLLER üniversal 
ölçüm makinesinde zaman 
alan bir programlama 
sürecine gerek yok.

Ölçülen takım fiili veri-
leri ZOLLER »genius« 
tarafından programlama 
sistemine geri aktarılır.

Takım fiili verileri nedeni-
yle optimum NC programı 
makineye geri aktarılabilir 
ve seri üretim μm hassa-
siyetinde takım fiili verile-
riyle başlatılabilir.

Seri takımları belirli bir 
kontrol planından sonra  
»genius« ünitesinde 
ölçülür ve ölçüm sonuçları 
bir test protokolüne 
yazdırılır.

Üretilen takımların 
teslimatı ZOLLER test  
protokolleriyle yapılır.

1_ Veri aktarımı/pro-
gramlama/tanım

2_ Takım üretmek ve 
ölçmek

3_ Ölçülen fiili değerleri 
geri aktarılması

4|5_ Seri üretim, düzel-
tilen fiili verilerle

6_ Rasgele numune ölçü-
mü ve test protokolü

7_ Son teslimat  
ve test protokolü

Form takımın takımın kontürü 
ZOLLER »genius« ile tam oto-
matik ve µm doğruluğunda 
taranır ve kapalı kontür çekişi 
olarak binlerce koordinat 
noktası üzerinden tespit edi-
lir. Sadece ölçüm görevinin 
başlangıç ve bitiş noktası 
Playback girişiyle kabul edilir.

»genius« tarafından oto-
matik taranan kontür DXF 
formatında sistemden alınır. 
Dosya programlama siste-
mine veya direkt makine 
kumandasına aktarılır.

Programlama sistemi, 
»genius« tarafından gön-
derilen kontür çekişinin 
yardımıyla bileme veya 
aşındırma tezgahı için NC 
programını oluşturur.

Bilenen ilk takım »genius« üni-
tesinde otomatik taranır  
ve DXF içinde nominal 
kontür için bir nominal-
fiili karşılaştırması yapılır. 
»coCon« yazılımıyla sapma 
dönüştürülebilir ve yeni hesa-
planan düzeltme kontürü (yeni 
ray) sistemden alınabilir.

Düzeltilen veriler programlama 
sistemine geri veya direkt 
makineye aktarılır. İkinci takım, 
bileme taşın hataları veya 
tezgahın teknoloji kaynaklı 
sapmalarını göz önünde 
bulunduran optimum bir pro-
gramla üretilir.

1_ Fiili kontürün tespiti 2_ Veri aktarımı/programla-
ma/makine

3_ NC programı 4_ Kontrol 5_ Düzeltilen  
verilerin verilmesi

NC programlama sistemi  
NUM, MTS, Anca, Schütte vs. içinde takımın 

programlanması/tanımı.

CNC taşlama makinesi/makineleri 
Oluşturulan/iyileştirilen NC programıyla 
takımın bilenmesi

Düzeltilen takım fiili  
verilerinin aktarılması

NC verilerinin aktarılması

Ölçüm verisi 
dosyalarının 
»genius« ünitesi-
ne aktarılması

Yeni takım  
ölçümü

Seri üretim 
başlangıcı

Üretilen  
takımların  
teslimatı

Kontrol planına göre  
rasgele numune ölçümü

ZOLLER test protokolü çıktısı

Ölçülen takım fiili 
verilerinin geri 
aktarımı

ZOLLER »genius« | Takımlarını otomatik ölçülmesi

NC programlama sistemi  
NUM, MTS, Anca, Schütte vs. içinde takımın 
programlanması/tanımı.

CNC bileme tezgahı/tezgahları
NC programının aktarılması

Kontrol

Programlama sistemine/
makineye veri aktarımı

Düzeltilen  
verilerin verilmesi

CAD çizimi veya 
takım şablonu

Fiili kontürün  
tespiti

ZOLLER »genius« | Takımlarını otomatik ölçülmesi

»coCon«
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Ölçüm görevlerini direkt takımın 3D modelinde tespit etmek

Takım üreticileri için »caz«
Taşlama disklerindeki münferit parametreleri doğru tespit eden ölçüm programı

Taşlama diskinin ölçülmesi

Takımlar bir CAD yazılımında 
geliştirilir ve 3D model 
»caz« ünitesine aktarılır. Bir 
prototip üretilmeden önce 
takım 3D modelin yardımıyla 
bir FEM uygulamasında ana-
liz edilir.

ZOLLER »smile« ünitesinde 
çeşitli bileme taş setleri 
seçilebilir ve paket olarak 
birleştirilebilir ve kaydedi-
lebilir.

Giriş penceresinde değerler 
girildikten ve onaylandıktan 
sonra ölçüm süreci 
başlatılabilir. X ve Z nominal 
konumuna otomatik gidilir ve 
ölçülür.

Üretim veya simülasyon 
amacıyla ağ üzerinden ölçüm 
verilerinin CNC makinesine, 
programlama sistemine 
verilmesi. Ölçüm değerlerinin 
çıktısı ilave doküman olarak 
istenildiği zaman birlikte 
verilebilir.

Takımın ilgili bilgilerini bilen 
takım tasarımcısı »caz« 
içinde 3D model üzerinde 
ölçüm sürecini oluşturur ve 
simüle eder. Veriler, ZOLLER 
veritabanına aktarılır.

CNC makinesinde takımın 
frezelenmesi veya 
taşlanması 3D modele veya 
NC programına göre yapılır.

Hazır takımın alınması ve 2. 
madde altında oluşturulan 
ölçüm sürecine göre tole-
rans kontrolüyle »genius« 
ünitesinde ölçüm.

»genius« ünitesinde 
ölçümden ve düzeltilen 
tolerans kontrolünden 
sonra takım teslim edilir.

1_ Programlama  
ve analiz

1_ Taşlama diski tipi  
seçimi

2_ Ölçüm 3_ CNC ünitesine uygun  
veri çıkışı

2_ Analiz ve ölçüm  
süreci oluşturma

3_ Takım üretimi 4|5_ Parça teslimatı  
ve takım ölçümü

6_ Kontrol  
ve test protokolü

TEK veritabanı 
»caz« ve »genius«

»pilot 3.0« veritabanına aktarım

»caz« sanal ölçüm sistemi

Takım üretimi

3D modelde ölçüm sürecinin oluşturulması

3D takım modeli,  
CAD‘dan »caz« ünitesine

CAD modülü

ZOLLER »genius« | Takımlarını otomatik ölçülmesi

Test protokolü

Takım »genius« ünitesine 
gidiyor

Takım ölçümü

CNC bileme tezgahı/tezgahları

Ölçüm cihazında bileme taş 
seti seçimi

Bileme taş setin 
ölçülmesi

CNC ünitesine uygun 
veri çıkışı

FEPA normuna göre 410 nolu ölçüm 
programının çeşitli bileme taşların tipleri

Bileme taş setleri

CNC bileme tezgahı/tezgahları

ZOLLER »smile / pilot 3.0« 

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

12V9 14EE1 K700 PRF
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Memnun müşteriler kendi adına ve ZOLLER adına konuşuyor

Başarı en iyi referanstır Christel ve Ralph Hufschmied, Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

„ Ölçüm sistemleri alanında günden güne %100 dokü-
mantasyona ve takibe talep artıyor. Bu nedenle daha 
fazla otomasyon yapmalıyız. ZOLLER »roboSet« ve  
»genius« birlikte bizde 3 vardiyada kullanılıyor, gece 
gündüz çalışıyor ve bize yaklaşık %30 zamandan 
tasarruf sağlıyor.“

Frank Höhnel, Proje yöneticisi Nomos Glashütte, Glashütte

„ Ölçüm ve denetimde maksimum standart-
lar uyguluyoruz.. ZOLLER ile her zaman iyi 
sonuçlar elde ettik.“

Jean Madern, Genel Müdür Madern International B.V., Hollanda

„ ZOLLER »genius« freze takımlarındaki tüm ilgili 
parametreleri gerçek anlamda ölçebiliyor: buna 
çevredeki ve spiraldeki keskiler, ayrıca çapak ve 
serbest açılar, düz geometriler ve konik takımların 
herhangi bir noktadasındaki çaplar dahil. Bu üniver-
sal ölçüm makinesinin kullanılmasıyla günümüzde 
aşınma proseslerini daha iyi anlayabiliyoruz ve taşlama 
teknolojisi alanındaki bilgilerimiz büyük oranda 
iyileştirebiliyoruz.“

„ Takımı »pomBasic« ünitesine koyuyoruz, yerleştiriyoruz, 
ölçüyoruz – o kadar. Bu kadar basit: yüksek doğruluk için otomatik kesim 
kenarı bulma, tıpkı asistanın eşlik ettiği bir ölçüm prosesi gibi.  
Ve test protokolünü de fareyle bir kez tıklayarak alıyoruz.“

Paul Lanza, operatör ve çalışan, 
Neuber Industrial Diamond Company, Burlington, MA, ABD

„ Talaşlı imalat yapan takımların konforlu ve tam otomatik 
ölçümü için bir ölçüm makinesi arıyorsanız akla sadece 
ZOLLER »genius« gelir.“

Daimler, Stuttgart, Departman WZI

AIRBUS

ALSTOM

ALCATEL

ANCA

ANTON HÄRING

AUDI

BARMAG

BMW

BOEING

BOERBOOM SONDERWERKZEUGE

BOMBARDIER TRANSPORTATION

BOSCH

BRAUN

BRITISH AERO SPACE

CATERPILLAR

CHIRON

CONBRACO

CONSOLIDATED DIESEL

CONTINENTAL TEVES 

DAF

DAIMLER

DAEWOO

DANFOSS

DASSAULT

MICHAEL DECKEL

DEMAG-SMS

EADS

EMAG

ENGEL

EUROCOPTER DEUTSCHLAND

FERRARI

FICHTEL & SACHS

FLENDER

FORD

FRAISA

GENERAL ELECTRIC

GENERAL MOTORS

GENEX

GO TOOL

GP SYSTEM

GROHE

GRUNDFOS

GÜHRING 

HAERING

HAMESO

HANA TOOLS

HAUNI

HAYES LEMMERZ

HEIDELBERGER DRUCK

HELLER

HONDA

HUFSCHMIED

HYUNDAI

İHYA MAKİNA

IKB LEASING

INA

ISCAR

IVECO

JOHN DEERE

K2 MEDICAL

KARAT-PRÄZISIONSWERKZEUGE

KARCAN KESICI TAKIM

KAVO

KENNAMETAL

KNORR-BREMSE

KOMET

KONGSBERG

KRONES

LASCO

LEITZ

LEUCO 

LIEBHERR

LINDE

LUCAS GIRLING

LUK

MAHLE

MAN B+W DIESEL

MANNESMANN

MAZAK

METABO

METALDYNE

MICHAEL DECKEL

MORI SEIKI

MTU

NEUBER INDUSTRIAL DIAMOND

NEW HOLLAND

NIPPON ABS

NISSAN

NOMOS GLASHÜTTE

PEUGEOT

PIERBURG

PORSCHE

PRATT & WHITNEY

PSA [FRANSA]

REIS

RENAULT

ROHDE & SCHWARZ

ROLLS ROYCE 

SAAB SCANIA

SAACKE

SAMSUNG

SANDVIK

SCHÜTTE

SECO

SIEMENS

SMITH & NEPHEW

STARRAGHECKERT

STORK-WÄRTSILÄ

SULZER

TAEGUTEC

TOYOTA

TRUMPF

VOITH

VOLKSWAGEN

VOLLMER

VOLVO

WALTER

WEBB WHEEL

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZUMTOBEL

YG-1

VE DAHA FAZLA



52 | 53

ALMANYA
ANA MERKEZ  |  E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Tool presetter and measuring machines 
Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0  |  Faks: +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

Her yerde kullanıma hazır

Merkezi Almanya‘da –  
Faaliyet alanı tüm dünya

ZOLLER NORD

E. Zoller GmbH & Co. KG | Service and Sales Center 
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover 
Tel: +49 511 676557-0 | Faks: +49 511 676557-14 
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

Şubeler 
Temsilcilikler

AVRUPA TEMSİLCİLİKLER

AVUSTURYA
ZOLLER Austria GmbH 
Einstell- und Messgeräte 
Haydnstraße 2 
A-4910 Ried im Innkreis 
Tel:  +43 7752 87725-0 
Faks: +43 7752 87726 
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at 

FRANSA
ZOLLER S. à. r. l. 
11, rue du Tanin 
F-67380 Lingolsheim 
Tel:  +33 3 8878 5959 
Faks: +33 3 8878 0004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

İSPANYA + PORTEKİZ
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª 
E-08006 Barcelona 
Tel:  +34 932 156 702 
Faks: +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

RUSYA
LLC ZOLLER Russia 
Chaussee Entuziastov, 
56 build.32 
RU-111123 Moscow, Russia 
Tel:  +7 495 22140-58 
Faks: +7 495 22140-91 
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

DENİZ AŞIRI

ABD
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter 
3753 Plaza Drive 
USA-48108 Ann Arbor, MI 
Tel:  +1 734 332 4851 
Faks: +1 734 332 4852 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific 
3882 Del Amo Blvd., Suite 603 
USA-90503 Torrance, CA 
Tel: +1 424 247 0180 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

KANADA
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON 
Tel:  +1 905 712 0100 
Faks: +1 905 712 1623 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com 

MEKSİKA
ZOLLER Mexico 
Calle 53, LT-24, C-21 
Bosques de la Hacienda 
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli 
Estado de México 
Tel:  +52 55 5817 4654 
Faks: +52 55 5817 4565 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

HİNDİSTAN
ZOLLER India Private Ltd. 
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block 
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar, 
Near KSB Chowk, Chinchwad, 
Pune 411019 Maharashtra, India 
Tel:  +91 20 2749 6118 
Faks: +91 20 2749 6114 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ÇİN
ZOLLER Shanghai, Ltd. 
Asia Pacific Regional Headquarter 
No. 1588 ZhuanXing Road 
Xin Zhuang Industry Park 
Min Hang District 
RC-201108 Shanghai 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Faks: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

HONG KONG
ZOLLER Asia Pacific, Ltd. 
10A Seapower Industrial Centre 
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tel:  +86 21 3407 3978 
Faks: +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPONYA
ZOLLER Japan K. K. 
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi 
JP-564-0037 Osaka, Japan 
Tel:  +81 6 6170 2355 
Faks: +81 6 6381 1310 
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAYLAND
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh 
Muangchonburi Chonburi 
TH-20000 Thailand 
Tel:  +66 38149756 
Faks: +66 38149757 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ENDONEZYA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd 
(Indonesia Representative Office) 
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15, 
Jl. Boulevard Alam Sutera 
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia 
Tel:  +62 29211 445 
Faks: +62 29211 445 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

Belçika, Büyük Britanya, Bulgaristan, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, İrlanda, İsrail, İtalya, Hırvatistan, 
Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Romanya, İsveç, Slovakya, Slovenya, Güney Tirol, 
Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Beyaz Rusya, 
Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Güney Afrika, 
Avustralya, Kore, Pakistan, Tayvan, Vietnam
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BUSINESS SOLUTIONS – A‘dan Z‘ye  

Hizmet
ZOLLER‘de kaliteyi tedarik etmek, satıştan sonra da daima yanınızda olmak demektir. ZOLLER 
ölçüm cihazlarınız için kişisel danışma hizmeti ve kaliteli bakım modelleri sunuyoruz. ZOLLER 
hizmet ekibi bu amaç için ZOLLER‘de eğitim almış ve her zaman ulaşabileceğiniz teknisyenleriyle 
size hizmet veriyor. Kısa çalışmama süreleri ve birinci sınıf hizmet için.

Uygulamayla ve hizmetlerle ilgili tüm sorularda  

ZOLLER destek hattı size bilgi verecektir. Aramanız yeterlidir:

ZOLLER size dünya çapında eşsiz destek ve hizmet sunuyor. Uzun çalışma ömrünü, doğruluğu ve güvenilirliği sağlayan koruyucu bir 

bakım sunmak, hizmetimizin en önemli unsurudur. Tüm donanımınızın ve yazılımınızın her zaman ideal halde olmasını sağlayan kalite 

sertifikaları, kalibrasyon hizmetleri ve konu odaklı eğitimler de sunuluyor. Mükemmel eğitime ve donanıma sahip ZOLLER hizmet ekibi 

ölçüm cihazlarınızı kurmaya ve bakımını yapmaya hazırdır.

Telefon  +49 7144 8970-0 

  — Çeşitli uygulama konularına ilişkin eğitimler

  —  Tam kapsamlı bakım sözleşmesi

  — Kalibrasyon belgeli ISO 9000 kontrolü

  —  Ölçüm cihazı uygunluk kontrolü

  —   Cihaz kalibrasyonu

  —  Kaza önleme talimatı belgesi

  —  Yazılım güncellemeleri ve donanım yükseltmeleri

  —  Mekanik, optik ve elektronik bileşenlerin yeni  

sistemlere dönüştürerek geliştirilmesi

    — Bir bakışta ZOLLER hizmeti:



Ürünlere genel bakış

Tüm uygulama alanları  
için ekonomik çözümler
Başka bir şey belirtilmediği takdirde ayar ve 

ölçüm cihazlar ve ölçüm ve kontrol cihazları 

ZOLLER görüntü işleme sistemi »pilot 3.0« ile 

donatılmıştır. »pom« serisi ise ZOLLER görüntü 

işleme sistemi »pomSoft« ile donatılmıştır.

BRONZ
Komple takımların, münferit bileşenlerin 
ve makinelerin ekonomik organizasyonu 
için yazılım paketi

»venturion 450«
Modüler yapıya sahip  
ayar ve ölçüm cihazı

»gemini 2«
Krank mili frezeleri için özel  
ayar ve ölçüm cihazı

»powerShrink«
HSS ve sert metal takımları için  
indüktif manuel büzüşme cihazı

»smile / pilot 3.0«
Profesyonel kullanım için dikey  
ayar ve ölçüm cihazı

»tribos«
TRIBOS bağlama sistemli ayar,  
ölçüm ve küçültme cihazı

»reamCheck«
Hassas ayarlanabilir kesim plakalarının,  
özel raybaların temaslı ölçümü için  
ölçüm cihazı

»smile / pilot 2 mT«
Yenilikçi dokunmatik ekran  
teknolojisine sahip dikey  
ayar ve ölçüm cihazı

»redomatic«
Üniversal ayar, ölçüm ve  
küçültme cihazı

»aralon CNC«
İçte bulunan takım keskilerine sahip 
krank mili frezelerinin CNC kumandalı 
ölçüm cihazı

»smile / pilot 2.0«
Parça başı üretim için  
ayar ve ölçüm cihazı

»hyperion 500/700«
Yatay ayar ve ölçüm cihazları serisi, 
Z ekseninde gelişmiş ölçüm aralığına 
sahip torna üretimine özel

»aralonBasic«
İçte bulunan takım keskilerine sahip  
krank mili frezelerinin manuel ölçüm 
cihazı

GÜMÜŞ
Etkili depo yönetimi ve standart üretim 
verileri yönetimi için yazılım paketi

ALTIN
Şeffaf bir proses zinciri  
ve kalıcı masraf kontrolü  
için yazılım paketi

»venturion 600/800«
Gelişmiş ölçüm aralığına sahip  
modüler birinci sınıfın  
ayar ve ölçüm cihazı serisi

»hyperion 300«
Torna üretim için yatay ayar ve ölçüm 
cihazı

»zenit«
Planya ve köşe bıçağı kafaları için  
CNC ayar/ölçüm cihazı

»millCheck«
Bıçak kafaları ve Cap frezeleri için  
CNC ayar ve ölçüm cihazı

»toolBalancer«
Maksimum doğruluk için modüler  
balans alma sistemi

»millSet«
Planya bıçak kafaları için ayar yeri  
direkt makinede üretim yaparken

ZOLLER Veritabanı
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ri »roboSet / venturion«

%100‘lük bir takım kontrolü için  
akıllı otomasyon çözümü

»roboSet / threadCheck«
Spiral takımların bile komple ölçülmesi  
için akıllı otomasyon çözümü

»roboSet / genius 3«
Talaşlı imalat yapan tüm takımların 
kapsamlı denetimi için akıllı otomasyon 
çözümü

»pomBasic« 
»pomBasicMicro«
Matkapların, frezeleri ve havşaların  
prosese yakın ölçümü ve kontrolü  
için denetim cihazları, mikro geometri  
tipi de mevcut

»pomZenit« ve »pilot3.0«
Bıçak kafası üretimi için  
direkt makinenin yanında  
ölçüm ve kontrol alanı

»pomSkpGo«
Köşe kenar yuvarlamasını ölçmek  
için mobil çözüm

»pomDiaCheck«
Çap tespiti yapan ölçüm cihazı

»smarTcheck«
Takım denetimi için güçlü üniversal  
ölçüm cihazı

»genius 4«
Hassas takımlar için üniversal  
modüler ölçüm makinesi

»threadCheck«
Spiral takımların komple  
ölçülmesine yarayan  
üniversal ölçüm makinesi

»3dCheck« ve »pilot 3.0«  
ve »pomSoft«
Parçaların ve takımların 3-D  
dijitalleştirmesi çözümü

»hobCheck«
Azdırma takımların komple  
ölçülmesine yarayan  
üniversal ölçüm makinesi

»titan«
Tam otomatik komple takım ölçümü için 
birinci sınıf üniversal ölçüm makinesi

»sawCheck«
Metal testere uçlarının tam otomatik,  
μm doğruluğundaki ölçüm için  
kontrol ve ölçüm cihazı

»genius 3s« 
»genius 3m«
Hassas takımlar için üniversal  
ölçüm makinesi



BUSINESS SOLUTIONS
A‘dan Z‘ye

SOFTWARE SOLUTIONS
Takım Yönetimi

ZOLLER solutions, üretiminizi kapsamlı biçimde optimize etmeyi hedefliyor. Kaliteyi, verimi 
ve üretkenliği artırmak için ZOLLER donanımı, yazılımı ve hizmetleri özgün sistem çözüm-
leri olarak birleştiriyor. ZOLLER müşterisi olarak takım ölçüm sistemleri alanında pazar 
lideri olmamızdan kaynaklanan bilgi-tecrübemizden faydalanacaksınız; aile şirketi ola-
rak amacımız size kalıcı rekabet avantajları sağlamak ve başarılı olmanızda hissedilir bir 
katkıda bulunmaktır.
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E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Tool presetter and measuring machines 

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 

Tel: +49 7144 8970-0  |  Faks: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 

www.zoller.info

PRESETTING SOLUTIONS
ayar & ölçüm

INSPECTION SOLUTIONS
kontrol & ölçüm


