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Değerli okuyucular,

Takım yönetimi yazılımımızı tanıttığımız zaman bize tecrübelerimizle alakalı sorular soruluyor. Sonuçta bur-

ada "makinelerden değil, yazılımdan bahsediyoruz..." Buna bizim cevabımız ne? Bizden başka hiç kimsenin 

daha fazla tecrübesi olamaz. Biz bilgisayar icat edildiğinden beri yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Dolayısıyla 

yazılım geliştirme alanında yenilikçi ve gelecek odaklı işlere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 

Güncel örnek: Takım yönetimi yazılımının ilk tedarikçisi olarak takım verilerinin buluttan import edilmesi 

özelliğini tanıtıyoruz. Bu sayede üretici tarafından DIN 4000 / ISO 13399 formatında hazırlanan takım verileri, 

müşterilerimizin kendi özgün CAM sistemleri için gerekli olan şekilde ve veri yapısında hazırlanabilir. Takım 

verilerinin tek tek girilmesi ve veri yapılarının oluşturulması artık mazide kalıyor. 

Bunun gibi gelecek odaklı çözümler bizim için hem tutkudur, hem de standarttır.  

ZOLLER adı tıpkı kaliteyi, doğruluğu ve güveni temsil ettiği gibi yeniliği ve ekonomik verimi de temsil ediyor. 

ZOLLER TMS Tool Management Solutions gibi performanslı bir takım yönetimi olması kaçınılmaz olan mantıklı 

bir sonuçtur. Müşterilerimiz içinse gerçek bir katma değer anlamı taşıyor. İşte bizim de esas amacımız bu. 

Bilgisayarın keşfinden beri.

Alexander Zoller                                          Christoph Zoller                                          Eberhard  Zoller

Her şey bir commodore 64 ile 
başladı. Piyasaya henüz yeni 
çıkmışken ZOLLER bu yeni tek-
nolojiyi test etti, potansiyelini 
fark etti ve yazılım geliştirmede 
ilk adımları atmaya başladı.

"ZOLLER, bilgisayarın keşfinden 
beri yazılım geliştiriyor."
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Donanım değiştirme sürelerini azaltmak
Doğru takım her zaman doğru zamanda ve doğru yerindedir. Kumandaya uygun veri çıktısı makinede giriş hataları yapılmasını ve 

bununla ilgili masraflar oluşmasını önler.

Takım potansiyelini kullanmak
Optimum kesim hızları ve beslemeler kullanım sürelerini artırır.

Daha iyi organize olun
Hesaplanabilir adet süreleri ve verimli bir kontrol ile planlanan süreçler verimli bir  

proses yönetimi ve dolayısıyla kısa tepki süreleri sağlar. Otonom üretim üniteleri  

entegre edilebilir ve organize edilebilir. 

Depolama maliyetlerinden tasarruf
Hangi takımların ne sıklıkla kullanıldığını görürsünüz ve gerçekten ihtiyacınız olanı sipariş edersiniz.

Aramak yerine bulmak
Hangi takımların hangi makineler için kullanıldığını ve bu takımların nerede olduğunu her zaman bilirsiniz.

Üretkenliğinizi artırın
Optimum bir takım sirkülasyonu kısa geçiş süreleri ve mantıklı tezgah 

kullanımı sağlar; böylece üretkenliğiniz artar, üretim maliyetleri düşer.

Tezgahın duraklamasını önlemek
Günün 24 saati tüm takımları her zaman kullanılabilir. Tezgahlarda doğru 

takımların olmasıyla eksen bindirmeler önlenir, takımların kırılması engellenir.

ZOLLER çözüme sahip

ZOLLER TMS Tool Management Solutions ile doğru takım  

doğru zamanda ve doğru yerindedir.
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Kaliteyi garanti etmek
Yüksek sistem kullanımı ve şeffaf, kararlı üretim prosesleri, yüksek kalite 

proseslerini garanti eder.

Ölçülebilir ekonomik üretim 
yapmanın 8 iyi nedeni
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ZOLLER her şeyi tek bir elden sunuyor

Size özgü sistem çözümü için yazılım, servis,  

ayar ve ölçüm cihazı.

Takım yönetimi konusunu birçok kişi önem listesine alıyor. Peki size tüm prosesinizde 

mükemmel entegrasyonu kim sunabilir? CAM sisteminden tezgaha kadar veri tutarlılığı? 

Gerçek takım verileriyle veya buluttun indirilip programlanmaya hazır verilerle?  

Mevcut verilerinizi ve veri yapınızı kim kabul edebilir? Ayrıca size dünya çapında hızlı  

bir destek hizmetini kim sunabilir? ZOLLER yapabilir.   

z.One  >  HER ŞEY için tek bir VERITABANI
Konstrüksiyondan hazır parçaya kadar: Tüm verileri barındıran bir merkezi veritabanı üzerinde üretim prosesinin 

tüm istasyonları birbirine bağlıdır: CAD/CAM departmanı, ürün deposu, satın alma, makineler ve tabii ki ZOLLER  

ayar ve ölçüm cihazı. Çoklu veri kaydı ve tespiti artık geçmişte kaldı.

Mevcut verileri kabul etmek, yenilerini indirmek  
ZOLLER TMS Tool Management Solutions kapalı proses zincirine mükemmel 

şekilde entegre edilebilir. Mevcut veri yapıları kabul edilebilir, tespit edilen veriler 

kullanılmaya devam edilebilir, eksik olanlar da buluttan indirilebilir.

Esnek erişim
Takımlarınızı ister ofiste, ister doğrudan ayar ve ölçüm cihazında yönetin:  

Kullanıcı arabirimi her zaman aynıdır ve ZOLLER Uygulaması veya tarayıcı  

bazlı ekran sayesinde her yerden verilere erişebilirsiniz. 

Yabancı sistemlere entegrasyon 
Mevcut veya yeni CAM sistemlerini sorunsuz entegre edin.  

Halihazırda 20 bağlantı noktası kullanılabilir.

Adım adım genişletmek 
Modüler yapı sayesinde işlev kapsamını ihtiyacınıza uyarlayabilirsiniz.  

ZOLLER'de yeni geliştirilen çözümler standart çözüm olarak hayata  

geçtiği için güncelleme kaynaklı sorunlar yaşamazsınız. Uzun vadeli.
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ZOLLER'de beklediğinizden daha 
fazlasını alırsınız
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Kendi veri yapınızı kullanın

Mevcut verileri kullanmaya devam edin

Yüksek proses emniyeti

Maksimum üretkenlik

Yüksek beklenti için güçlü ortaklar
Machining Cloud, ToolsUnited, NOVO,  Hoffmann ve EWS - ZOLLER bu tedarikçilerin takım 

verilerini bir tıkla import edilebilir. Sisteme bağlı olarak sadece münferit bileşenler değil, 

komple yapı grupları da import edilebilir.

Elle yapılan yorucu veri girişleri mi? Artık buna gerek yok: Lider takım üreticilerinin ve kataloglarının bulutta yüklü bulunan 

tüm takım verileri ZOLLER TMS Tool Management Solutions ile sadece bir tık uzağınızda! İstediğiniz verileri indirin, kendi 

veritabanınızı oluşturun. ZOLLER veritabanı üzerinden doğrudan veri bağlantısı mümkündür. Şirketinizdeki tüm CAM sistemle-

riyle hemen iletişim kurabilirsiniz. Verileri her an için kullanabilirsiniz. Örneğin gerçekçi 3D takım modelleri oluşturabilir ve CAM 

sisteminize tüm 2D ve 3D takım verilerini ve diğer özellikleri yükleyebilirsiniz. Bu verileri simültane sistemler de kullanabilir.

Mevcut verileri kabul etmek, yenilerini indirmek

Akıllı üretim. 
En iyi beklentiyle.

ZOLLER veritabanı üzerinden üretimle ilgili veriler içeren mevcut bulut platformlarını 

kendi prosesiniz için tek bir düğme ile kullanabilirsiniz. Üretiminizi bundan daha kolay 

ve gelecek odaklı şekilde optimize edemezsiniz!
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iPhone/iPad ile esnek erişim

ayar ve ölçüm cihazından 

web tarayıcısına sahip her bilgisayardan
zaman alan ve masraflı kurulumlara  
ihtiyaç yok

Akıllı kullanım, net gösterim 
Aranılan bilgiler ZOLLER Uygulaması ile hızlıca bulunur, komple 
hazırlanır ve grafiklerle ve resimlerle görsel olarak desteklenir.  
Uygulama kullanımı son derece kolay ve sezgiseldir.  
Tıpkı akıllı telefondan veya tabletten alışkın olduğunuz gibi.

ZOLLER Uygulaması ile takım verilerinizi kelimenin tam anlamıyla kontrol altında tutarsınız: Akıllı telefonla veya  

tabletle istediğiniz her yerden ana verilere, grafiklere, çizimlere, teknik özelliklere ve depo bilgilerine erişebilirsiniz.  

Uygulama içinde takımlar arayabilir veya tarayabilirsiniz, depo rezervasyonu yapabilir veya bekleme sürelerini ve  

değişim nedenlerini de tespit edilebilir. Ayar sayfaları şeklinde takım verileriniz de Uygulama üzerinden görülebilir.  

Böylece parçalarınızın işlenmesi için gerekli tüm bilgileri kullanabilirsiniz.

Kolay, güvenilir kullanım
Takımlarınızı rahat biçimde ofiste veya doğrudan ayar ve 

ölçüm cihazında da kullanabilirsiniz. ZOLLER'de her şey tek 

elden tedarik edildiği için takım yönetiminin ve ayar ve ölçüm 

cihazının kullanıcı ekranları tamamen aynıdır. Kullanıcı hemen 

uyum sağlar ve iş daha da verimli olur.

Esnek erişim

Takım verileriniz kontrol altında. 
 İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden.

Takım verilerinize güvenilir erişim, her yerden akıllı telefonla veya tabletle basitçe, ofisten,  

web tarayıcısı içeren her terminal cihazından ve tabii ki ZOLLER ayar ve ölçüm cihazınızdan.  

Sadece ZOLLER ile bu kadar esnek olabilirsiniz!



Kullanımı kolay ekranları olan CAM bağlantı noktaları 

Her şey alışılageldiği gibi: Kullanıcı ZOLLER yazılımında bildiği CAM takım yapılarını tekrar görebilir.  

Bu da CAM bağlantı noktalarını son derece kolay kullanılır hale getirir: dönüşüm süreleri gerek yok,  

çalışma prosesleri hızlanır.
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Bilinen tüm CAM sistemleri

Pano ve kaldırma sistemleri

Makine kumandaları

Yeni sistemler için yeni geliştirmeler

Ayar ve ölçüm cihazları elektronik ekipmanla donatıldığından beri ZOLLER'de yabancı sistemlere entegrasyonun büyük  

bir geleneği vardır. ZOLLER'in aynı şekilde geleneksel biçimde tüm üretimin ekonomik verimini göz önünde bulundurduğu 

için bu açıklık üretim prosesine katılan tüm sistemlerde sadece mantıksaldır ve sürekli biçimde gelecek odaklıdır. 

Gelecekte hangi yeni sistemin, hangi yeni makinenin geliştirileceğinin ZOLLER için hiçbir önemi yoktur.

Makinelere 100'den fazla çıkış formatı
ZOLLER ayar ve ölçüm cihazının makineye kumandaya uygun 

veri çıktısı için ZOLLER format jeneratörü, tüm makine ve 

kumanda üreticileriyle ilgili 100'den fazla çıkış formatına 

sahip bir kütüphane içerir. Bu kütüphaneler her kullanıcının 

kullanımına açıktır. İşte bu ZOLLER'e has bir durumdur.

1  __ Pano ve lift sistemlerine entegrasyon
ZOLLER ayrıca Hänel, Kardex, Bedrunka ve Hirth, Gühring, Iscar, 
Klingseisen, Kennametal, Storetec ve Modula gibi sistemlere  
entegrasyon sunar.

2  __ Takım tanımlama sistemlerine entegrasyon 
İster RFID veya barkod olsun - tüm birinci sınıfı takım tanımlama 
sistemlerini kullanabilirsiniz.

3  __ Makinelere ve kumandalara bağlantı noktaları
Takım verileri kumandaya uygun şekilde USB belleğine,  
seri porta (online) ve ağa verilebilir. 

Yabancı sistemlere entegrasyon

Yeniliklere açık. 
Bugün ve yarın.

ZOLLER TMS Tool Management Solutions bilinen tüm yabancı sistemleri sorunsuz entegre  

edebilir: ERP ve CAM sisteminden, pano ve kaldırma sistemine ve makinelere kadar.  

Chip veya Data-Matrix-Code ile takım tanımlama sistemleri ve Endüstri 4.0 açısından  

geleceğin taleplerine yönelme ZOLLER'de artık gerçekliktir.
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modüler yapı

istenildiği gibi genişletilebilir

uygulanması çok kolay

ZOLLER TMS Tool Management Solutions taleplerinizle adım adım büyüyor. BRONZE paketiyle başlayın ve takım yönetiminizi 

daha ekonomik hale getirin. İkna oldunuz mu? Sonrasında depo yönetimiyle ve SILVER paketle devam edersiniz. Çünkü 

verimli depo yönetimi tasarruf sağlar. GOLD paketle masraflarınızı tamamen kontrol altına alırsınız ve mükemmel bir takım 

organizasyonuna sahip olursunuz. ZOLLER'de birlikte büyümek paketlerimizin her zaman güncel kalması da demektir: 

İşlevleri genişletiyor ve yeni taleplere de standart güncellemeler şeklinde yeni fonksiyonlarla cevap veriyoruz. Böylece 

gelecekte de her zaman en son veriler elinizde olur.

Adım 1: Ekonomik takım yönetimi
Maksimum şeffaflık sayesinde minimum arama süreleri.

Adım 2: Verimli depo yönetimi 
Optimum stok kontrolü sayesinde düşen depolama maliyetleri.

Adım 3: Mükemmel üretim organizasyonu
Tam gider kontrolü, şeffaflık ve verim.

ZOLLER »toolOrganizer« 
Tanıştıralım: Takım yönetiminize 
ideal stand-alone giriş. ZOLLER 

»toolOrganizer« ve yazılım paketiyle 
takımlarınız geleceğe yönelik şekilde 

depolanmıştır, istenildiği zaman 
bulunabilir ve bir tık kadar yakındır.

Optimum üretim prosesi için adım adım

Adım adım genişletmek

Birlikte büyüyen bir sistem mi? 
Kesinlikle!

BRONZE, SILVER ve GOLD isimli üç yazılım paketi, üretim prosesiniz için gerekli her 

şeyi sunuyor. Modüler yapıda, istenildiği şekilde genişletilebilir ve kolay uygulana-

bilir. Bu yazılıma güvenebilirsiniz.



Çizim Ürün  

Konstrüksiyon, CAD

Çalışmaya hazırlık, CAM

Takım montajı/sökülmesi

Ayar, ölçüm, kontrol

Üretim
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BRONZE paketiyle takımlarınızı kontrol altında tutarsınız: 

çizimden hazır ürüne kadar önemli tüm veriler tek bir 

yerde tespit edilir. SILVER paketle deponuzdaki yöne-

tim fonksiyonlarını genişletirsiniz ve GOLD paketle tüm 

takımlarınızı optimize edersiniz. Tüm hatta daha fazla 

üretkenlik.

Ürün girişi/Çıkışı

Controlling

Satın alma

Takım onarımı

Kalite güvencesi

Depo

ZOLLER olarak biz

takım uzmanıyız

Kendiniz görün!

SILVER
BRONZE paket plus:

BRONZE

GOLD
SILVER paket plus:

BRONZE

SILVER

GOLD

ZOLLER yazılım paketleri

Baştan itibaren  
başarı odaklı

Üç güçlü paketle ZOLLER TMS Tool Management Solutions size, tüm takımlarınızda 

ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Sizin için en uygun olanı seçin:
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ZOLLER'in BRONZE paketinin fonksiyon kapsamıyla 

komple takımlarınızı, münferit bileşenleri ve 

aksesuarlarınızı ekonomik şekilde organize  

edebilirsiniz. Tüm takımlar ve takım bileşenleri  

bir yerde tespit edilir, oluşturulur, yönetilir, çifte 

ve çoklu veri kaydı önlenir.

Takım envanterinin şeffaf organizasyonu

Çifte veri kaydı yerine merkezi veri kaydı

İlgili dokümanların basit yönetimi

"ZOLLER TMS Tool Management Solutions'da alışageldiğim kullanıcı ekranımı 

1:1 buluyorum. Bunun yanında CAM sistemimdeki aynı takım sınıfları – bu da 

işimi kolaylaştırıyor!“

1 Floating lisansı ve 1 Viewer lisansı dahil

BRONZE paket

Ekonomik 
takım yönetimi

  — Takım verileri yönetimi
Yeni başlayan küçük ve orta boy işletmeler için ideal yazılım modülü
Mantıklı bir takım yönetimi.  

  — Teknolojik veriler ve teknik özellikler
Münferit bileşenler ve komple takımları için veri temini ZOLLER TMS Tool 
Management'de işlemek için Solutions ve yabancı sistemlerde, örn. CAM. 

  — DIN 4000 / ISO 13399 uyarınca teknik özellikler içeriği
Eksiksiz DIN 4000 / ISO 13399 teknik özellikler yapısı yardımıyla münferit  
bileşenlerin ve komple takımların norma uygun tanım.

  —  Bulut import opsiyonları    
Kendi prosesiniz için üretimle ilgili verilerin hazırlanması için  
takım üreticilerine ait bulut platformlarının kullanılması.  

  — XML veri import / eksport özelliği
Takımların, münferit bileşenlerin, ayar sayfalarının, aksesuarların,  
makine verilerinin platformdan bağımsız import ve eksport işlemi. 

  — ZOLLER WebService
Zaman ve maliyet tasarrufu: Üniversal, açık veritabanı erişimiyle  
yabancı sistemler standart hale getirilebilir ve kolayca ZOLLER  
takım veritabanındaki takım bilgilerine erişilebilir. 

  — Excel okuma filtresi
 Excel'den ürün verilerinin kolay import edilmesi.

  — Veri girişi/çıkışı, format oluşturması dahil
Kumandaya uygun olarak verilerin USB belleğe, seri porta (online),  
ağa veya DNC alınması.

  — USB kamera
 Takım yönetiminde gösterilmesi için takım resimlerinin kolay  
ve hızlı tespiti.

  —  Ölçüm cihazı entegrasyonu
 ZOLLER ayar ve ölçüm cihazında da tüm işlevlerin kullanımı.

  —    Gerçekçi takım modellerinin kolayca oluşturulması 
Çok az girişle gerçekçi ve aynı zamanda karmaşık ve rotasyonu simetrik 

olmayan takım modelleri oluşturabilir – DIN 4000 / ISO 13399 / DIN 4003 

temelinde yeni takım oluşturmayla kolay ve hızlı şekilde ve eksiksiz bir 

3D çekirdeğin entegrasyonu. Farklı takım üreticilerin modellerini birbi-

riyle veya kendi oluşturduğunuz grafiklerle kombine edebilmeniz için 

ayrıca DXF veya 3D modeller import edilebilir ve takımın toplanması için 

ZOLLER TMS Tool Management Solutions içinde kullanılabilir.
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SILVER paket, BRONZE paketin tüm hizmetlerini 

içerir ve bunun yanında verimli bir takım  

yönetimiyle ve standart bir üretim veri  

yönetimiyle organize takım yönetimini tamamlar. 

Ayrıca kapsamlı test araçlarını, düzenekleri,  

NC programları ve tüm depo hareketlerini kapsamlı 

şekilde değerlendirebilirsiniz.

Tüm takımların entegre sirkülasyon kontrolü

Optimum stok ayarı

Kalite kontrol amacıyla takım denetimi

"ZOLLER TMS depo yönetimiyle hangi çekmecede hangi takımın  

bulunduğu hemen anlaşılır."

SILVER paket

Verimli  
depo yönetimi

  — BRONZE plus paketinin tüm modülleri:

  — Depo yönetimi
Komple takım verilerinizin, takım bileşenlerinin ve aksesuarlarınızın 
rahatça ve zamana uygun yönetimi ve depo, sirkülasyon ve güncel 
stok hakkında hızlı bir özet.

  — Depo modülü »quickPick«
Azaltılmış fonksiyon kapsamına sahip depo ekranları birkaç tıkla 
ürünlerin hızlı bulunmasını ve rezervasyonunu sağlıyor. 

  — Ölçüm aletlerin kalibrasyon yönetimi
Ayar sayfasına göre yönetim, kalibrasyon aralıklarının denetimi  
ve güçlü grafikler sayesinde ölçüm ve kontrol araçlarının daha  
iyi kontrolü.

  — Düzenek yönetim    
Ayar sayfasına göre düzeneklerinizin zamana uygun yönetimi,  
resim bilgileri ve donatım talimatları dahil.  

  — NC program yönetimi
Ayar sayfasına göre NC programlarınızın kolay yönetimi, buna çeşitli 
versiyonlar, kayıtlı yerleştirme taslakları, parça çizimleri ve hacim 
modelleri dahildir. 

  — Depo kaydı ürün istatistiği
"İyi takımları" ve "kötü takımları" tanımlamak için: Depo rezervasyo-
nu esasına göre yapılan ürün istatistiği, size takım tüketimini ana-
liz etme fırsatı sunar. Yabancı sistemler için de standart ve kolay 
şekilde ZOLLER takım veritabanındaki takım bilgilerine erişilebilir. 

  — KROMI bağlantı noktası
 Daha az personel, çifte veri kaydı yok: DIN 4000 / ISO 13399 
formatındaki veri bağlantı noktasıyla ana veriler doğrudan 
takımlardan ve otomatik şekilde 1:1 import edilebilir.

  — Bağlantı noktası »toolOrganizer«
28/29. sayfadaki ZOLLER »toolOrganizer« avantajlarını keşfedin. 

  —  Depo yerlerinin yönetimi 
 Üretiminizi ekonomik şekilde ve günün yirmi dört saati gerekli komple 

takımlarla, bileşenlerle ve aksesuarlarla besleyin: Sanal 3D setiyle depo-

nuzu hızlı ve kolay şekilde üç boyutlu oluşturur ve ürünlerinizi bir sanal 

depo yerinde tanzim edersiniz. Böylelikle depolama yeri, sirkülasyon ve 

her ürünün güncel rezervi hakkında bir hızlı özete sahip olursunuz ve bir 

düğmeyle stok hakkında geri bildirim almış olursunuz.



"ZOLLER sayesinde takım verilerine güvenebildiğimiz için günümüzde  

daha rahat çalışıyoruz"
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ZOLLER'in GOLD paketiyle takım yönetiminizin  

verimini maksimum hale getirirsiniz. Proses  

zincirinde tam gider kontrolü ve şeffaflık sizde 

olur. Takımlarınız istenildiği zaman lokalize edi-

lebilir. Münferit takımlar ve siparişler hakkında 

istatistikleri yardımıyla maliyetlerinizi kontrol eder, 

değerlendirir ve her zaman doğru kararlar verirsiniz.

Takım verilerinin kesintisiz organizasyonu

Tam maliyet kontrolü, şeffaflık ve verim 

Sorunsuz süreçler

  — BRONZE ve SILVER plus paketlerinin tüm modülleri:

  — Sipariş yönetimi
Satın alma süreçlerinizi optimize edin ve sadece gerçekten ihtiyaç 
duyduğunuz şeyleri sipariş edin – asgari stok veya otomatik sipariş 
talebi temelinde proses açısından emniyetli. 

  — Bileme döngüsü
Bileme ve onarım süreçlerinin şeffaf, seri akışı için. 

  — Tezgahta duraklama süresi denetimi
 Makine çalışma süresini optimum şekilde kullanmak için,  
takım denetiminden sürece özgü konfigürasyonuna kadar.  
Münferit takım kademelerinin bekleme süreleri ve değişim  
nedenleri hakkında istatistik fonksiyonu.

  — Takım ihtiyacı optimizasyonu »cetus«    
Üretiminiz için takımların proses odaklı ve ekonomik temini 
amacıyla: küçük takım kartuşuna sahip makineler kullanıldığı ve 
takım ihtiyacı indirildiği için maliyetten tasarruf yapar. 

  — Ölçüm değeri istatistiği
Ölçüm verilerini ve veri setlerini grafik biçiminde değerlendirmek  
ve yönetmek amacıyla, kalite kontrolü, analiz, dokümantasyon, 
delil gösterme ve/veya ölçüm değeri yedeklemesi/yönetimi. 

  — Parça yönetimi
Parça yönetimi modülünde münferit parçalar ve yapı grupları  
sistematik olarak yönetilebilir ve ayar sayfaları dahil gerekli 
takımlarla belgelenebilir. 

  — Cost Per Part (parça başı maliyet)
 Bu modülle tek bir tıkla takımlarınızın sağladığı çalışma süreleri 
hakkında özet alırsınız; buna değişim nedenleri ve parça başı  
maliyet dahildir.

  —  Cost Per Part kodları (CPP) 
 Bir CPP izlemesi, parça başına bütçedeki ve gerçekteki maliyetleri 

karşılaştırma imkanı verir ve çalışma sürelerinin ve değişim neden-

lerinin analizi sayesinde takımların ve proseslerin kalitesi hakkında 

sonuç çıkarma izni verir. ZOLLER CPP modülü iki farklı kodu belirler: 

Bütçedeki CPP gerçek CPP ile karşılaştırılır. Hesaplamaya takımların 

çalışma süresi ve miktar tanımları, satın alma fiyatları, bileme 

işlemlerinin sayısı ve maliyeti dahil edilir.

Euro  
cinsinden CPP

Ür
et

im

NOMİNAL
FİİLİ

GOLD paket

Mükemmel  
takım kontrolü
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Takım ihtiyacı optimizasyonu »cetus« ile ayar 

sayfalarını esas alarak komple üretim akışını 

oluşturur ve üretiminiz için proses bakımından 

emniyetli ve ekonomik şekilde takımların 

hazırlanmasını sağlarsınız.

Üretim sürecinde hızlıca daha fazla şeffaflık: »flash« ile üretim prosesinde kullanılan tüm 

takımları denetleyebilir, çalışma sürelerini kontrol edebilir, takımları organize edebilir 

ve zamanında değiştirebilirsiniz. Bu sayede üretim kontrolünde yeni bir boyuta ulaşılır – 

"düğmeye basarak" üretkenlik artışıyla.

Takımların mükemmel kontrolü ve kumanda edilmesi

Lamba renkleri tezgahtaki minimum bekleme  

sürelerinin güncel durumunu gösterir

Bir ayar sayfasının rezerve edilmesinde dahili hesaplamayla 

veya makine kumandasının online sorgusuyla net takım ihtiyacı 

hesaplanır. Böylece bir bakışta hangi takımların ayrıca maki-

neye donatılması gerektiğini görebilirsiniz. Kartuşla karşılaştırma 

yaptıktan sonra depo çalışanına belirlenen takım ihtiyacı sunulur. 

Takımlar depodan çıkarıldıktan sonra takım bilgileri doğrudan ayar 

ve ölçüm cihazına aktarılır, takımlar ölçülür ve fiili veriler tezgah 

kumandasına aktarılır. 

Sonuç: »cetus« sayesinde küçük takım kartuşuna sahip makineler 

kullanılabilir, takım ihtiyacı azalır ve maliyet düşürülür.

1_Gerçek zamanlı olarak takım çalışma sürelerinin sorgusu
Takımların bekleme süreleri makine başına otomatik ve 

kullanıcıdan bağımsız olarak sorgulanır. Çalışma süreleri dolmuş 

olan veya uyarı sınırına ulaşıldığı takımları ayrı şekilde yeniden 

komisyonlandırmaya verilebilir.

2_Düğmeye basarak yeniden komisyonlandırma
Takım hazırlığı için onaylanan takımlar bir listede toplanır ve 

komisyonlandırma için depo çalışanının kullanımına sunulur.  

Komisyonlandırma ve montaj işleminden sonra takım ayarı  

onayı yapılır.

3_Onaylı takımların ölçülmesi
Onaylanan takımlar bir listede toplanır ve düğmeye basılarak  

ayarlanabilir ve ölçülebilir. Sonrasında bunlar üretim için 

onaylanmış olur.

4_CNC ünitesine uygun veri çıkışı
Ölçülen takım verileri kumandaya uygun şekilde makinelere 

aktarılır. Hatalı veri girişleri nedeniyle makinelerin çökmesi söz 

konusudur.

Basit, hızlı, sistematik sipariş yönetimi

Arama sürelerinin minimize edilmesi

Optimum kartuş dolumu

»cetus« takım değiştirme listesiyle optimum kartuş dolumu
Fark listesi olmadan diğer her parça veya NC programı için,  
her ne kadar bazı takımlar tezgahta kullanılmış olsa da tüm  
takım yeniden hazırlanır ve donatılır.

örnek kartuş dolumu
NC programı 1
NC programı 2
NC programı 3
NC programı 4

Kul. no Use
01 Matkap D5 3
02 Freze D10 3
03 Freze D20 3
04 Havşa açıcı 5/20 2
05 Mil D47 1
06 Freze D63 1
07 Testere bıçağı 125 2
08 Matkap D12 2
09 İşaretleme matkabı D10 1
10 Bıçak kafası 1
11 Rayba D10 1
12 Havşa açıcı 8/9/12 1
13 Mil D58 2
14 İşaretleme matkabı D8 1
15 Rayba D16 1
16 Gravür elemanı D10 1
17 Yivli freze D5 1
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –

Kul. no Use
01 Matkap D5 1
02 Freze D10 1
03 Freze D20 1
04 Havşa açıcı 5/20 1
05 Mil D47 1
06 Freze D63 1
07 Testere bıçağı 125 1
08 Freze D10 1
09 Matkap D5 1
10 Freze D20 1
11 Havşa açıcı 5/20 1
12 Matkap D12 1
13 İşaretleme matkabı D10 1
14 Bıçak kafası 1
15 Rayba D10 1
16 Freze D10 1
17 Testere bıçağı 125 1
18 Havşa açıcı 8/9/12 1
19 Mil D58 1
20 Bıçak kafası 1
21 İşaretleme matkabı D8 1
22 Freze D20 1
23 Matkap D5 1
24 Rayba D16 1
25 Gravür elemanı D10 1
26 Yivli freze D5 1
27 Matkap D12 1
28 Mil D58 1

Takım değiştirme listesi »cetus« olmadan Takım değiştirme listesi »cetus« ileTakım değiştirme listesi »cetus« ile

örnek kartuş dolumu
NC programı 1
NC programı 2
NC programı 3
NC programı 4

Kul. no Use
01 Matkap D5 3
02 Freze D10 3
03 Freze D20 3
04 Havşa açıcı 5/20 2
05 Mil D47 1
06 Freze D63 1
07 Testere bıçağı 125 2
08 Matkap D12 2
09 İşaretleme matkabı D10 1
10 Bıçak kafası 1
11 Rayba D10 1
12 Havşa açıcı 8/9/12 1
13 Mil D58 2
14 İşaretleme matkabı D8 1
15 Rayba D16 1
16 Gravür elemanı D10 1
17 Yivli freze D5 1
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –

Kul. no Use
01 Matkap D5 1
02 Freze D10 1
03 Freze D20 1
04 Havşa açıcı 5/20 1
05 Mil D47 1
06 Freze D63 1
07 Testere bıçağı 125 1
08 Freze D10 1
09 Matkap D5 1
10 Freze D20 1
11 Havşa açıcı 5/20 1
12 Matkap D12 1
13 İşaretleme matkabı D10 1
14 Bıçak kafası 1
15 Rayba D10 1
16 Freze D10 1
17 Testere bıçağı 125 1
18 Havşa açıcı 8/9/12 1
19 Mil D58 1
20 Bıçak kafası 1
21 İşaretleme matkabı D8 1
22 Freze D20 1
23 Matkap D5 1
24 Rayba D16 1
25 Gravür elemanı D10 1
26 Yivli freze D5 1
27 Matkap D12 1
28 Mil D58 1

Takım değiştirme listesi »cetus« olmadan Takım değiştirme listesi »cetus« ileTakım değiştirme listesi »cetus« olmadan

Ön planda: ZOLLER »cetus« ile makine sorgusu

Takım ihtiyacı 
kontrol altında

Ön planda: ZOLLER »flash« ile makine sorgusu

Takım kullanım süresi  
kontrol altında
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Komple takımları, takım bileşenleri veya 

aksesuarları arama işlemi çok zaman alıyor – 

ZOLLER »toolOrganizer« ile çalışırsanız bu zamanı 

harcamazsınız. Takımların artık yanlış yere 

bırakılması söz konusu değil, eksik takımlardan 

dolayı tezgahın durması söz konusu değil, boşa 

zaman harcama yok - güvenilir düzen ve indirilen 

maliyetler.

Arama sürelerinin ve "kaçak depoların" azaltılması

Sirkülasyon kontrolü ve depo şeffaflığı

Üretim ve planlama emniyeti

  —   Deponuz için "küçük" çözüm:

  —    ZOLLER »toolOrganizer«  

ZOLLER »toolOrganizer« beş farklı modelde  

mevcuttur, bunları çeşitli uygulama durumlarına 

göre hazırlanmıştır - örneğin uzun takımların 

kullanımı için veya birçok kesim plakası paketinin 

kullanımı için. Sizin için en uygun modeli seçin – ve 

beş »toolOrganizer« ünitesini seri şekilde çalıştırın.

  —     ZOLLER »toolOrganizer« yazılım paketi  
Takımları, bileşenleri ve aksesuarları sistematik ve 

verimli şekilde yönetin – ve tek bir tıkla aranılan 

takımın veya aranın parçanın tam olarak nerede 

bulunduğunu görün. Depo yerleri grafik şekilde 3D 

olarak gösterilir. Depo rezervasyonları otomatik 

olarak doğrudan ZOLLER »toolOrganizer« ünitesine 

doğrudan bağlantı üzerinden iletilir ve ilgili çekme-

cenin kilidi açılır. Asgari stok miktarlarını aramanın 

yanında siparişler de yapılabilir. İyi-kötü listelerinin 

oluşturulduğu takım tüketimlerinin değerlendirilmesi 

de bu modülle mümkündür.

Net »quickPick« depo ekranı da »toolOrganizer«  
ünitesine kurulabilir ve size kolay ve hızlı bir depo  
rezervasyonu sağlar.

Ön planda: ZOLLER »toolOrganizer« ile depo yönetimi

Takım aramaya son

"Takım aramaya gerek yok, daha az makine durması ve takım  

stoku kontrol altında – düzene yatırım yapmakta fayda var –  

takımlarda da."



Konstrüksiyon aşamasında  
bile ZOLLER TMS veritabanından 
takım verileri konstrüksiyon 
elemanları kullanabilir.  
Parçalar böylece standart 
takımlara göre ayarlanabilir.

CAM sisteminden canlı olarak  
ZOLLER veritabanına erişilebilir.  
Gerekli tüm takımlar yüklendiğinde 
parça programlanır. Sonrasında gerekli 
takımları ayar sayfası olarak sipariş 
amacıyla ZOLLER TMS Tool Management 
Solutions'a verilir.

Depoda gerekli tüm bileşenler ve  
aynı şekilde düzenekler ve ölçüm aracı 
rezervasyonu yapılır; burada doğal olarak 
pano ve lift sistemleri doğrudan devreye 
sokulabilir.

Artık monte edilmiş takımlar 
ölçüm uygulaması olarak ayar ve 
ölçüm cihazında mevcuttur – CAM 
programlamasının bilgilerine göre.

Ölçülen takımların verileri kumandaya uygun olarak 
makineye aktarılır. Takım ihtiyacı optimizasyonu 
»cetus« ve Tool Monitoring »flash« için ayrıca 
makine yerleşimi ve çalışma süreleri canlı şekilde 
makineden sorgulanabilir.

Makineden geri gelen takımlar 
tespit edilir, kalan çalışma süreleri 
ve değişim nedenleri protokole 
dökülür.

Takımlar onarılır, hurdaya 
çıkarılır veya yeniden sipariş 
edilir.

CAD | Konstrüksiyon CAM | Çalışmaya hazırlık Depo Ayar ve ölçüm Üretim Çalışma sürelerinin ve 
değişim nedenlerinin  
protokollendirilmesi

Onarım, imha  
veya sipariş

CPP | Ürün istatistiği, 
Değerlendirme

Bir takımın çalışma  
döngüsü boyunca tespit 
edilen veriler (örneğin 
depo hareketleri, ürün 
girişleri veya maliyet/
parça gibi) kapsamlı 
şekilde değerlendirilebilir.
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Onarım

CPP 

İmha

Tool Monitoring »flash«

Tezgahtaki takım ihtiyacının hesaplanması için tüm 
takımların kalan çalışma süresi sorgusu.

Takım ihtiyacı optimizasyonu »cetus«

Kartuş yeri yerleşiminin sorgulaması ve ayar 
sayfasının karşılaştırma

Sipariş

sanal
gerçek

Şeffaf bir proses için

Takım uzmanı  
ZOLLER'den çözüm

Küçük parti şeklinde ya da seri üretim yapıyor olmanız önemli değil –  

ZOLLER TMS Tool Management Solutions ile takımlarınızı verimli şekilde  

yönetebilirsiniz. Takımlarınızı başlangıçtan ve sona kadar takımınızın  

kullanım ömrü boyunca eşlik ediyoruz!



  K
ON

ST
RÜ

KS
İY

ON
 | 

CA
D 

   
   

   
   

CO
NT

RO
LL

ING 

 

  ÜRÜN GİRİŞİ | ÇIKIŞ      KALİTE GÜVENCESİ    
            TAKIM ONARIMI  

 
   İM

ALAT

   ÇALIŞMAYA HAZIRLIK | CAM 
          SATIN ALMA | DEPO                     TAKIM MONTAJI | SÖKME     

 
   A

YAR | Ö
LÇ

ÜM
 | 

KO
NT

RO
L 

  

32 | 33

Bunu sadece ZOLLER sunuyor: TMS Tool Management Solutions ve bir ZOLLER ayar ölçüm cihazının 

tüm performansı, servis hizmetleri, programlama sistemlerinin bağlantı noktaları ve daha fazlası.  

Bu güçlü kombinasyon sizin en büyük ARTINIZ: seri bir proses çözümü için – basit takım sistemin-

den tutun tezgah kumandasındaki fiili verilerinin aktarılmasına kadar.

  —  Ayar ve ölçüm cihazınız için, yazılımınız ve  

servis için muhatap olduğunuz tek bir kişi var.

  —   Tüm modüller için sadece TEK bir 

veritabanıyla çalışıyorsunuz (takım çalışma 

döngüsü boyunca).

  —   Rakiplerinizden her zaman önemli bir adım 

önde olursunuz, çünkü ZOLLER her zaman 

ekonomik olma ilkesiyle hareket ediyor.

Bir veritabanı

Bir muhatap kişi

Veri tutarlılığı

HER ŞEY için tek bir VERITABANI  z.One

TMS Plus

Maksimum  
verim ekibi
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»ZOLLER TMS depo yönetimiyle hangi çekmecede hangi takımın  
bulunduğu hemen anlaşılır.«

»Bununla parçalarımızı günümüzde proses odaklı, kolay ve hızlı şekilde  
geçiş yaptırabiliriz – [...] çevreyi optimize ederek.« 

»Bosch Rexroth'ta çalışma verimini optimize etmekte katkı sağladığım  
için çok mutluyum.«

»ZOLLER'in Tool Management aracıyla zamandan ciddi şekilde tasarruf 
yapıyoruz, çünkü artık herkes takımların ve münferit bileşenlerin yerini  
biliyor. [...] Bir takım yönetim aracının hayata geçirilmesiyle ilgili  
fiyat-performans oranı gayet iyi.«

»ZOLLER'in TMS Tool Management Solutions programı takım masraflarını 
azaltıyor, NC programlamasını hızlandırıyor ve alışma sürelerini kısaltıyor.« 

Philipp Mahr, Markus Röttgen (ZOLLER) ve Simon Schumacher, Elmar Schweizer, Bernd Gruber (CERATIZIT)

Dietmar Dürr (GDS Präzisionszerspanungs-GmbH genel müdürü) - Ofterdingen

Dave Morley (ZOLLER Inc). ve Michael Meyer (Bosch Rexroth) - Fountain Inn, ABD

Claus O. Nielsen (Jydsk Aluminium Industri) - Herning, Danimarka

Rüdiger Hof ve Sergej Ponomarenko (Bombardier Transportation} - Netphen

Lufthansa Technik'den Frank Pieterwas ve Jan Horn ile ZOLLER'den  
Julian Lüdecke ve Camtech'den Ulrich Rienks bir arada (soldan sağa)

"Lider sistem olarak ZOLLER'in veritabanını istiyorduk. Yeni bir takım ayarlanacaksa 
ismin, tanımın ve T numarasının doğru olması için takımın ZOLLER Tool Management 
veritabanında oluşturulması gerekir. Bir kez oluşturulduktan sonra tüm proses  
boyunca tüm çalışanlar tarafından standart olarak ve tutarlı bir şekilde kullanılır."

ZOLLER TMS Tool Management Solutions ile NC programlamasını hızlandırırsınız, 

takım yönetiminizi iyileştirirsiniz, çalışma veriminizi optimize edersiniz  … ve daha 

fazlası. İsterseniz memnun olan müşterilerimizin ne söylediğini kendiniz okuyun:

Jan Horn, Lufthansa Technik

İspatı: ZOLLER bunu yapabilir!

Referanslar



1. BAŞLANGIÇTA

Başlangıçta işletmenizde 
bir proje günü kapsamında 
gerekli olan tüm planlama 
adımlarını (örneğin zaman 
planı, görevler, sorumlulu-
klar gibi) görüşüyoruz.

5. İNCE AYAR

Pratik hayatta uygulamada 
büyük ihtimalle sorunlar 
olacaktır. Bunun için ZOLLER 
danışmanınız kurulumda bir 
iki ay sonra bile sorularınız 
ve sorunlarınız için hazırdır 
ve size destek vermekten 
memnun olur.

4. BAŞLANGIÇ YARDIMI

Başlamanız için artık her 
şey hazır. İlk uygulama 
adımlarında size yerinde 
destek veriyoruz: Yazılımın 
kullanılması ve verilerin 
oluşturulması noktasında 
size destek vermekten  
memnun oluruz.

3. KURULUM

Kurulum işlemi bir ZOLLER 
teknisyeni tarafından 
yerinde yapılır: Kendisi 
sistemi veritabanından ve 
istemcilerden sunucunu-
za yükler. Bu kapsamda 
şirketiniz için bir yönetici 
de tayin edersiniz.

2. EĞITIM

Sonrasında kullanıcılarınıza 
yazılımla verimli çalışma 
noktasında eğitim veriyoruz. 
Modern eğitim merkezlerimiz 
tüm işlevleri öğrenmek için 
en iyi koşullara sahiptir. 
Kendi ana verileriniz, depo 
bilgileriniz ile eğitim veriliyor,  
böylece bunlar doğrudan 
veritabanına alınabilir.
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Hızlı, üstün teşhis 

Daha az çalışmama süresi

Düşük servis giderleri

  —  Mükemmel ZOLLER servisi sayesinde avantajlarınız: 

  — Yüksek nitelikli uzmanlardan oluşan dünya çapında servis ağı

  —  TMS uzmanlarının sağladığı hızlı destek hizmeti

  —  Online bağlantı üzerinden uzaktan bakım sayesinde eşzamanlı teşhis 

ve etkili önlem alma

  —  Daha az çalışmama süresi

  —  Servis vakalarında maliyetin indirilmesi

Globalleşen TMS-Uzmanlarımız sorularınız ve problemleriniz de 

hızlı ve donanımlı destekleyeceklerdir, kişisel veya uzaktan erişim ile.

Dünya çapında 49 Ülkede.

Birçok kişi, karmaşık bir sistemin sıfırdan başlatılmasının zaman alıcı ve zor olması  

gerektiğini düşünür. ZOLLER ise aksini düşünüyor! Eğitimli bir ekiple ve temel verilerle  

ZOLLER TMS Tool Management Solutions programının avantajlarından tam olarak  

faydalanmak için siz ya da kullanıcılarınız en az 8 ila 15 güne ihtiyaç duyar (yazılım  

paketine göre). Her geçen gün üretkenliğin artmasıyla ve zamandan tasarruf yapmasıyla  

kendini gösteren bir yatırım.

Dünya çapında servis

Her zaman yanınızdayız
Hizmet paketleri

Karmaşık işlevlerin  
basitleştirilmiş yorumu
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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 TEMSILCILER

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



ZOLLER solutions, takımlarını kapsamlı biçimde optimize etmeyi hedefliyor. Takımlarınızla 

ilgili kaliteyi, verimi ve üretkenliği artırmak için bizler cihazları, yazılımı ve hizmetleri birey-

sel sistem çözümleri olarak birleştiriyoruz. ZOLLER müşterisi olarak takım ölçüm sistemleri 

alanında pazar lideri olmamızdan kaynaklanan bilgi-tecrübemizden faydalanacaksınız; 

aile şirketi olarak amacımız size kalıcı rekabet avantajları sağlamak ve başarılı olmanızda 

hissedilir bir katkıda bulunmaktır.

www.zoller.info

PRESETTING SOLUTIONS
ayar & ölçüm

INSPECTION SOLUTIONS
kontrol & ölçüm

BUSINESS SOLUTIONS
A'dan Z'ye

SOFTWARE SOLUTIONS
Takımları yönetmek

solutions
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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  |  Fax: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 


