
Takım taşlama  
ve bileme işiniz için!

ZOLLER  çözümü:

Talaşlı imalat yapan takımlar için üniversal ölçüm tezgahı

 genius 3/pilot 3.0
Benzersiz satış teklifleri

Neden bir ZOLLER  

»genius 3« tercih edilmeli?



2

ZOLLER »genius 3«, talaşlı imalat yapan takımlar için üniver-

sal bir ölçüm tezgahıdır. 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 aktarılabilir. Bunun ne 

kadar kolay olduğu ve »genius 3'ün« size başka hangi avanta-

jlar sağladığını takip eden sayfalarda öğrenebilirsiniz.

Üniversal ölçüm tezgahı

»genius 3«

Talaşlı imalat yapan takımlar için çeşitli ölçüm cihazları var, ancak bir tane ZOLLER »genius 3« vardır. Bu 

eşsiz üniversal ölçüm tezgahı ederinden daha fazlasını size sunuyor – çünkü çalışmaya hazırlık ve program-

lama aşamasında size zaman kazandırıyor. Çünkü gereksiz ek çalışmaları ve şikayetler olmasını önlüyor. 

Bunun dışında sizi ve müşterilerinizi ikna edecek bir kalite sağlıyor. Kendiniz görün – hayran kalacaksınız.

Hareket aralıkları

Z ekseni 
uzunluğu

X ekseni 
uzunluğu

Y ekseni 
uzunluğu

Çap Boşluk  
mıstarı Ø

»genius 3« 600 mm 175 mm 100 mm 340 mm 100 mm
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»genius 3« ile ölçün, kontrol 

edin ve paradan tasarruf edin!

 ■ Kompakt ve az yer kaplayan yapı
 ■ Kire ve harici ışığa karşı tam kaplama
 ■ Zorunlu üretim koşulları altında kullanılmak üzere yüksek dayanıklılık  
ve optimum uyum için formu bozulmayan tasarım elemanları ve  
yüksek teknoloji malzemeler (klima bölmesi olmadan da)

 ■ Elektronik ve yazılım »pilot 3.0«
 ■ 5 eksenli CNC kumandası ve hızlı numuneler için  
manuel eksen ayarı

 ■ Tam otomatik ölçüm süreçleri
 ■ 17“ TFT renkli ekran, dokunmatik kumandalı
 ■ Bosch pnömatik, Heidenhain ölçüm sistemi,  
THK kılavuzlar gibi marka ürünleri.

 ■ Telesantrik mercekli Sony kameralar 
 ■ LED ışık, 8 segmentte otomatik kısılabilir

 ■ Ayakta veya oturarak çalışma için ergonomik düzenli  
değişken kumanda ünitesi

 ■ Üniversal mil »A.C.E.«, güç gerilimli
 ■ Takımlar için otomatik hidrolik sıkma aparatı 
 ■ Akıllı kalibrasyon ve otomatik arama süreçleri
 ■ CNC kumandalı, hareketli ve boşluksuz  
indeksli kamera, radyal ve aksiyel ölçümler için  
0° ile 90° arasında kademesiz

 ■ Son derece kolay kullanım için interaktif  
konfigürasyon asistanı

 ■ Yüksek ölçüm hızı
 ■ Sanal joystick ve folyo klavye
 ■ Ölçüye göre yazılım modülleri
 ■ »elephant« teknolojisi

ZOLLER »genius 3«

Ana özellikler



Takımlarda alın kontürünün otomatik ölçümü  

için aksiyel, boşluksuz konumlama.

Geçiş radyüslerinde ve eğrilerde ölçüm yapmak için 

istenildiği gibi CNC kumandalı kaydırma konumu,  

örneğin kesim kenarı yuvarlatması.

Çevrede ve talaş alanında takımların otomatik  

ölçümü için radyal, boşluksuz konumlama.

Kaydırma düzeneği ve aksesuarlar 

Yenilikçi teknoloji ve ergonomik kullanım

Test ve ölçüm esnasında hızlı ve basit olmak günden günde daha da değerli olmaya başladı – çünkü bu iki husus 

üretkenliği artırır ve dolayısıyla çalışanların motivasyonunu ve performansını yükseltir.  

ZOLLER bu nedenle kullanımı mümkün olduğunca basit ve ergonomik hale getirmek için  

tam otomatik ölçüm süreçleri optimum temeli oluşturmak için elinden geleni yapıyor.

Adaptör ve pens yerleştirme gözleri

CNC kumandalı, hareketli 3D-CCD kamera ve LED aydınlatma

Değişim kovanları, adaptörler ve ön set braketleri gibi 

aksesuarlar için az yer kaplayan ve kolay erişilen gözler.

ZOLLER »Cockpit«

45°90° 0°
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Ayakta veya oturarak çalışma için ergonomik düzenli 

değişken kumanda ünitesi
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Hızlı, üniversal ve doğru:

 

Yüksek doğruluklu mil »A.C.E.«, ister dik koni, oyuk saplı koni, Sandvik Capto, 

Kennametal veya silindirik saplar olsun, her takımı güç kumandalı şekilde gerer.  

1 µ değişim doğruluğuyla ve adaptör değişimi başına sadece 10 saniyede.

ZOLLER »A.C.E.« mili

ZOLLER marka adaptörler, takımlar gibi hızlı, kolay ve güvenli 

şekilde değiştirilebilir. Modüler yapının akıllı ve basit prensibi tüm 

dünyada 1968 kullanıcı tarafından kabul görüyor. İşin özünde ise 

şu var: Milde bir bilyalı burç bulunur, bu burca tüm ZOLLER adap-

törler mutlak doğrulukla ve boşluksuz şekilde yerleştirilebilir. Bu 

da 10 saniyeden daha kısa bir sürede ve 0,001 mm hassasiyetle 

adaptör değişimi anlamına gelir. Tecrübe edilmiş bu sistemi ayrıca 

az sayıda parçaya, düşük ağırlığa sahip olması ve tamamen aşınmaz 

olması sayesinde üstündür. Böylece ZOLLER değişimi sistemi sadece 

teknik bakımdan değil, ekonomik bakımdan da birinci seçim haline 

gelmiştir.

Üniversal takım yuvası 

Hızlı değişim garanti

ZOLLER her şeyi ölçer – ve her şeyi bağlayabilir. İster dik veya oyuk saplı koniler, isterse Sandvik-Capto veya 

Kennametal. En küçük saptan en büyük sapa kadar, 3 ila 32 mm çapında. Akıllı ZOLLER sistemi hiçbir takımı 

es geçmez ve gelecekte de piyasadaki yeni gelişmelere göre uyarlanacaktır. Böylece stokunuzda her zaman 

uygun adaptörler bulunur – hangi takımlara şimdi ya da gelecekte ihtiyacınız olacağının hiçbir önemi yoktur. 

Aynı zamanda tüm takım sapları tek bir düğmeye basılarak güç kumandalı ve dolayısıyla her zaman aynı  

kuvvetle aynı biçimde yerleştirilir.

»A.C.E.« mili için adaptör | Dünyanın her yerinde kullanılan tüm takımlar için mevcut 

Hızlı, üniversal  

ve doğru!

ZOLLER çözümü: 

»A.C.E.« mili

 Takım aynası SK40

  Adaptör dik koni (SK)

3 Bileme diski paketi

4 Monoblok takım

5  Adaptör oyuk sap konisi (HSK)

6 Capto-Multi takım

7 Capto freze yuvası

8  Adaptör Sandvik-Capto 

9 KM torna braketi

10   Adaptör Kennametal 

11  Çevirme plakası braketi D32 mm

12  Baby Chuck germe pensi yuvası D32 mm

13  Küçük parçalar için ölçüm tezgahı D32 mm

14  Hidrolik pens sıkma aparaı D32 mm 

15   :Çevirme plakaları için cam plaka D32 mm

16  Değişim kovanı D32 17  Kademeli matkap 18   Form frezesi
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ZOLLER »pilot 3.0« yazılımın özellikleri: 

 ■ Teknoloji »elephant«, taşlanmış takımları ölçmek –  

otomatik, programlama ihtiyacı olmadan 

 ■ Ölçüm programı jeneratörü »expert« – Takımlar  

şeffaf ışıkta, üstten ışıkta, talaş alanında çevrede ve  

alında ölçmek 

 ■ Kontürlerin, radyüslerin, açıların, mesafelerin, aşınmanın, 

pah genişliğinin vs ölçülmesi. 

 ■ Tam otomatik kenar bulma 

 ■ Üstten ışıkta istenilen şekilde profil tespiti 

 ■ Görüntü arşivi ve yazılım zoom 

 ■ Otomatik ölçüm süreçlerini esnek şekilde  

tanımlama ve oluşturma   

 ■ Dairesel çalışma ve yalpa eşitlemesi 

 ■  lasso« kenar ölçümüyle rotasyonu simetrik  

istenilen takım veya parça kontürlerinin taranması 

 ■ Grafik gösterimli talaş alanı kontürü  

taraması – otomatik ve temassız 

 ■ Değişken tolerans bantlı DXF nominal kontüründe  

nominal/fiili karşılaştırması 

 ■ Takımın FİİLİ verilerinden takım çiziminin oluşturulması  

 ■ Kesim kenarı üretiminin ölçülmesi (kenar yuvarlaması) 

 ■ Kayıt ve yazdırma fonksiyonları 

 ■ Bileme tezgahlarını yönetmek için bağlantı noktaları 

 ■ ve daha fazlası

ZOLLER Elektronik »pilot 3.0« 

Tüm talepler için yazılım

Yüksek performans ve en iyi kalite için donanım ve yazılım eşit biçimde  

sorumludur. Bu nedenle ZOLLER »genius 3« ile Elektronik »pilot 3.0'un« kombina-

syonu yenilmezdir: birbiriyle mükemmel uyumlu bu ikili kullanıcıya aradığı her şeyi 

sunuyor: işi gerçekten kolaylaştıran bir özellik.

Seçim menüsü talaş alanı:  

Örnek talaş açısı

Çevrede ölçüm için seçim menüsü: 

Örnek kafa uzunluğu

Fareyle tıklayarak tam otomatik ölçüm sürecine: İstenilen ölçüm konumuna  

manuel veya CNC kumandalı gidin, ölçülecek parametrelere  

kontrol kutusu üzerinden tıklayın – bu kadar. »genius 3« ile ölçülebilir tüm geometriler  

"Talaş alanı", "Çevre" veya "Alın" kısmında bulunur ve grafik şeklinde gösterilmiştir.  

Her ölçüm işlemine standart parametreler kaydedilmiştir ve istek üzerine  

uyarlanabilir. Takım için tespit edilen ölçüm süreci kaydedilir ve  

sonraki ölçümler için her zaman kullanılabilir. Kayıtlı ölçüm programları düzenlenebilir ve 

genişletilebilir. Basitçe yeni parametrelere tıklayın, seçimi iptal edin  

veya tek tek kontrollü ve tekrardan ölçün.

ZOLLER Elektronik 

Ana özellikler

ZOLLER ölçüm programı jeneratörü 

»expert«

Yiv/talaş alanı kontürü otomatik ve temassız biçimde 

taranır ve grafik biçiminde gösterilir. DXF/XML olarak 

sistemden alınabilir ve bir nominal/fiili karşılaştırmasına 

tabi tutulabilir.

Kesim kenarı yuvarlatması temassız ölçülür ve 

açıların ve radyüslerin değerlendirilmesi amacıyla 

kesim grafiği olarak gösterilir.

Bir tezgah kumandasının ne kadar iyi olduğu kullanımda belli olur. Önemli 

olan teori değil, pratik uygulamadır. Günlük işlerde kullanım kolaylığı, 

zaman tasarrufu ve doğru sonuçlar vazgeçilmezdir. İşte tam bu noktada 

ZOLLER Elektronik güçlü taraflarını gösteriyor: Çünkü, kullanıcıya çalışmayı 

kolaylaştıran özellikler sunuyor. Örneklerle ilgili küçük bir seçim yandadır 

- ama çok daha fazlası da var. Özel siparişlerinizi nasıl hızlı ve kolay 

çözebileceğinizi, size bizzat göstermek isteriz. Bir telefon yeterlidir.
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Bu kadar basit:

1. Takımlar »genius 3« içine yerleştirin ve düğmeye basarak gerin

2. »elephant« teknolojisinin başlatın

3. Ekran özetinden takım tipini seçin

4. Tam otomatik ölçüm sürecini başlatın 

Tüm ölçüm süreçleri takıma göre kaydedilebilir,  

istenildiği şekilde uyarlanabilir ve tekrarlanabilir.

Alın bölgesinde ölçüm için seçim menüsü: 

Örnek enine kesim açısı

 Kullanıcıya özgü ayarlar için konfigürasyon menüsü: 

örnek mesafe ölçümü

 İnteraktif yapılandırma asistanı »expert«: 

Örnek talaş açısı/aydınlatma

Talaş alanı ölçümleri sadece ölçüm değerleri olarak 

değil, aynı zamanda taranan bölge ilerlemesinin düzelt-

mesi ve değerlendirmesi için yüzey modelleri olarak da 

verilir.

»CoCon« ile şekillendirme takımlarındaki dış kontür (sol) 

taranır ve sapmalar otomatik gösterilir (sağ). Veriler sonra 

tezgah kumandasında veya programlama sisteminde aşındırma 

veya bileme rayının düzeltilmesi için kullanılabilir.

Bu eşsiz teknoloji artık »genius 3« için de var.  

Herhangi bir eğitime gerek kalmadan bu yazılımla her çalışan  

istediği her standart takımı tam otomatik şekilde ölçülebilir – bunun yanında  

52 farklı parametre de ölçülebilir. 

ZOLLER »elephant«  

Kullanımı son derece kolay

Kontür ilerlemesini değerlendirmek için taranan kesici 

uçların bir 3D modeli oluşturulur ve verilir.



Pratik uygulamadan

Uygulama örnekleri

Segment biçiminde grafik değerlendirmeli  

»contur« radyüs ölçümü

Zoom ve renkli gösterimle ayrıntılı kontrol

»lasso« ile aşmalar

Otomatik oluşturulan »sinope« çizimiyle  

kademe ölçümü

»lasso« ile yakalama fonksiyonlu ölçüm veya  

otomatik ölçülü DXF nominal kontürü

Alın geometrisinde istenilen sayıda parametre  

için »metis« ile ışıklı ölçüm

Profilde bileme disklerini ve taşlama diski paketlerini daha kolay ve güvenli ölçmek ve sonuçları tezgah 

kumandasına rahatça aktarmak için ZOLLER »corvus« var. Diskin yalpalama hatalarını göz önünde bulun-

durmak ve taşlama esnasında takımda oluşan doğru kontürü belirlemek için kontür kaydı rotasyonla yapılır. 

24 FEPA disk tipi için önceden tanımlı ölçüm makroları tam otomatik ölçümü kolaylaştırır. »pilot 3.0« 

paket jeneratörüyle birlikte talebe özgü taşlama diski paketleri oluşturulabilir. Bunların gelecekteki ölçüm 

işlemlerinde de kullanılması için bunlar »pilot 3.0« içine kaydedilir ve istek üzerine gruplar şeklinde yönetilir. 

Bundan daha rahat olamaz.

Bileme diski yazılımı »corvus«
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Tam otomatik ölçüm süreçleri

Bileme diskleri 

Düğmeye basarak ölçüm yapmak ve veri aktarmak

DXF ile tolerans bandı arasında »lasso«  

yardımıyla otomatik nominal/fiili  

karşılaştırması

FEPA normuna uygun disk tipi kütüphane

»pilot 3.0« içinde ölçüm sonuçlarının özet şeklinde gösterimi



Tüm ölçüm ve test protokolleri için 

kayıt ve eksport fonksiyonu. Ekran 

üzerinde gösterim, ağ veya USB bellek 

üzerine alma.

Yazdırılan ölçüm değerlerinin tanımlarını ve içeriğini istenilen 

şekilde uyarlamak için test protokolü »apus«. Üretici adresi 

ve basılan firma logosu da istek üzerine uyarlanabilir.

Dairesel çalışma ve kesim yüksekliği tahdidiyle ilgili grafik 

değerlendirme ve çok keski uçlu takımlar için otomatik kesim 

düzeltmesi (testere uçları, bıçak başlıkları).

Kayıtlı takımların ölçüm değerleri her ölçüm işlemiyle oto-

matik tespit edilir, istatistik amacıyla değerlendirilebilir ve 

istenildiği zaman incelenebilir.

Test protokolleri sayesinde kesintisiz kanıtlama

Dokümantasyon

Tedarik edilen hassas takımların kalitesi müşterileriniz için çok önemlidir. Bu kaliteyi ispatlamak 

içinse sizin için önemlidir: Çünkü piyasanın kabul ettiği ZOLLER ölçüm teknolojisiyle yapılan kesin 

test protokolleri sayesinde olası şikayetleri yüzde 100 önlersiniz. Hem de kesin olarak. Bu kesintisiz 

dokümantasyon sayesinde müşterilerinize yüksek üretim kalitesini yansıtabilir ve böylece  

rakiplerinizden farklı olduğunuzu gösterebilirsiniz.

ZOLLER sayesinde test edilmiş kalite:  

Optimum kontrol edilmiş ve test edilmiş takımlar  

yüksek kalite, doğru tedarik ve az şikayet  

olmasının garantisidir. Bundan faydalanın!

9

Tedarik edilen takımların nasıl bilendiğini veya üretildiğini müşterinize belgelemek 

için ayrıntılı bir dokümantasyon yapmak en iyi yoldur. Bir şikayet durumunda test 

protokolleri kullanılarak ürünün sorunsuz olduğu ispat edilebilir. Yeni takımların 

ücretsiz biçimde tekrardan tedarik edilmesi veya müşteriyle ihtilafa düşmek gibi 

konular artık geçmişte kaldı, şirketinizin itibarı her daim korunur. Kesintisiz bir 

dokümantasyon için daha iyi nedenler olabilir mi?

Kontrol edilmiş  ve test edilmişkalite

ZOLLE
R 

ta
kı

m
 ö

lç
üm

 v
e t

est 
teknolojisi sayesinde!  

Test protokolü »apus« Grafik değerlendirme Ölçüm değeri kaydı



Taşlama ve bileme işinde kağıtsız ve güvenli üretim için 

bağlantı noktaları vazgeçilmezdir. Bileme tezgahını yönetmekte  

kullanılan ZOLLER bağlantı noktalarının bu otomasyona izin 

vermesi ne kadar güzel!

ZOLLER bağlantı noktaları

Sorunsuz süreçler için

ZOLLER bağlantı noktaları size yepyeni tasarruf potansiyelleri açıyor: Bileme programıyla »genius 3« için 

veri seti kolayca oluşturulur ve buradan tam otomatik ölçüm süreci hazırlanır. Ölçülen veriler bağlantı 

noktasının türüne göre programlama sistemine veya bileme tezgahına geri aktarılır ve bileme programı 

geçici olarak düzeltilir. Bu sayede programlama 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.

  Veri aktarımı 
Takımı bilemeye yarayan NC programı CNC bileme tezgahına aktarılır. Aynı 
zamanda programlama sistemi tarafından bir ölçüm verisi dosyası  »genius 
3'e« gönderilir; bu dosyayla ZOLLER tam otomatik bir ölçüm süreci oluşturur. 

2  Takım ölçümü 
Takım, CNC bileme tezgahında taşlanır. Takım sonrasında ZOLLER »genius 3« 
üzerinde derhal tam otomatik ölçülür. Avantajınız: ZOLLER »genius 3'de« bir 
ölçüm sürecini programlamak için zaman harcamaya gerek yok. 

3  Ölçülen fiili değerlerin aktarımı  
Takımın ölçülen fiili verileri ZOLLER »genius 3« tarafından programlama siste-
mine geri aktarılır. Burada bu veriler sayesinde NC programı düzeltilebilir.

4  Düzeltilen takım verileri 
Takımın fiili verileri nedeniyle optimize edilmiş NC programı tezgaha 
aktarılabilir, takım doğru taşlanır. 

5  Üretim başlangıcı 
Takımların üretimi başlayabilir. ZOLLER »genius 3«, taşlanan takımları ölçer 
ve kaydeder. ZOLLER »genius 3'te« programlama yapılmasına gerek yoktur!

Yeni takımların oluşturulması | NUM, MTS, Anca, Schütte vs ile programlanan nominal verilerin işlenmesi  

10

Programlama sistemi
NUM, MTS, Anca, Schütte vs içinde 
takımın programlanması/tanımı

CNC bileme tezgahı/tezgahları
Oluşturulan/optimize edilen NC programıyla  
takımın taşlanması

ZOLLER »genius 3«
Takımın otomatik ölçülmesi

Düzeltilen takım verileri

Takım  
ölçümü

Üretim ve  
son kontrol

Fiili değer aktarımı

Veri aktarımı
1
4

2 5

3



  Kontürün tespit edilmesi  
Form takımının kontürü ZOLLER »genius 3« ile tam otomatik ve µ seviyesinde 
taranır ve kapalı kontür çekişi olarak binlerce koordinat noktası üzerinden tespit 
edilir. Ölçüm görevinin başlangıç ve bitiş noktası Playback girişiyle kabul edilir.

2  Programlama sistemine/tezgaha veri aktarımı 
»genius 3« tarafından otomatik şekilde taranan kontür TXT veya DXF 
formatında sistemden alınır. Dosya, programlama sistemine veya doğrudan 
tezgah kumandasına aktarılır.

3  NC programı 
Programlama sistemi, »genius 3« tarafından gönderilen kontür çekişinin 
yardımıyla bileme veya aşındırma tezgahı için NC programını oluşturur.

4  Kontrol 
Bilenen ilk takım »genius 3« ünitesinde otomatik olarak taranır ve ve DXF 
formatında oluşturulmuş bir nominal kontür olduğu sürece tolerans bandı 
üzerinden bir nominal/fiili karşılaştırması otomatik yapılır. Bunun dışında  
»genius 3« ünitesinde »CoCon« yazılımıyla sapma dönüştürülebilir ve 
dolayısıyla yeni hesaplanan düzeltme kontürü (yeni ray) sistemden alınabilir. 

5  Düzeltilen verilerin transferi 
ZOLLER »CoCon« yazılımıyla düzeltilen veri-
ler tekrardan programlama sistemine veya 
doğrudan tezgaha aktarılır. İkinci takım, bileme 
diskinin hatalarını veya tezgahın teknoloji 
kaynaklı sapmalarını göz önünde bulunduran 
optimum bir programla üretilir.

50'den fazla parametre ölçülebilir:*

*  Bağlantı noktasının türüne göre  

aktarılabilen parametrelerin kapsamı

Ek bileme/Re-Engineering | Bilinmeyen ve aşınmış bir takımın ölçülmesi

Form takımları/Gelişim | Kontrol veya düzeltme amacıyla karmaşık bir form takımının tespit edilmesi
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  Bilenmeyen takımlarını numune algılaması 
Aşınmış bir takım »genius 3« ünitesinde takımın ölçüleri/nominal değerler  
bilinmeden ZOLLER »elephant« ile tam otomatik şekilde ölçülür ve taranır. 
Ölçüm değerleri tezgah kumandasına veya programlama noktasına (Anca, 
MTS, Num, Schütte, vs.) aktarılır. »genius 3'ün« ölçüm süreci  
kaydedilir.

2  NC programı oluşturma 
Programlama sistemi ölçülen parametreleri ZOLLER »genius 3« tarafından 
alır, böylece programlama işlemi oldukça kısalır. NC programı CNC bileme 
tezgahına aktarılır. Takımda ek bileme yapılır veya aynı numune takım verile-
rine sahip yeni bir takım oluşturulur.

3  Bilenen takımların ölçülmesi 
Bilenen takımlar ZOLLER »genius 3« 
ünitesine gelir ve burada mevcut ölçüm 
süreciyle tam otomatik şekilde ölçülür 
ve protokole dökülür.

Programlama sistemi CNC bileme tezgahı/tezgahları
ZOLLER »genius 3« 
»elephant« ile

Takımların

Ölçüm değerlerinin  
aktarılması

NC programı

ZOLLER »genius 3« »CoCon«

CAD çizimi
veya takım numunesi Programlama sistemi

Fiili kontürün  
tespiti

NC programı/nominal  
kontür aktarımı

Aktarım 
Fiili kontür

Optimize edilen  
kontürün aktarılması

Birinci 
takım

CNC bileme tezgahı/tezgahları

Avantajlarınız: 
 ■ Takımları ölçmek ve kontrol etmek için ölçüm sürecinin otomatik oluşturulması

 ■ Form takımlarında tam otomatik kontür düzeltmesi

 ■ Bileme diski setlerinin tam otomatik ölçümü ve veri aktarımı

 ■ Takımları sonradan bilerken programlama yapma ihtiyacı düşük

 ■ Otomatik oluşturulan ve kaydedilen test protokolleriyle kesintisiz dokümantasyon

1

2

3

4

5

1 2

3

	Dış kontür 

	Sivriltme uzunluğu

	Sivriltme açısı 

	Çap

	Köşe radyüsü

	Lip derinliği 

	Pah genişliği

	Pah uzunluğu

	Pah açısı 

	Aksiyel pah genişliği

	Radyal pah genişliği

	Serbest yüzey farkı

	Aksiyel serbest açı 1 + 2

	Radyal serbest açı 1 + 2

	Dış çap

	Dış radyüs

	Dış açı

	Hollow açısı/merkez açısı

	Ozun çapı

	Konik açı

	Merkezden kaçıklık mesafesi

	Kanal derinliği

	Açılma açısı

	Enine kesim boyu

	Enine kesim merkezden kaçıklık mesafesi

	Enine kesim radyüsü

	Enine kesim açısı

	Disk mesafesi

	Kesim yüksekliği farkı

	Kesim yüksekliği kaçıklık mesafesi

	Kesim kenarı üretimi

	Koruyucu pah yüksekliği

	Koruyucu pah açısı

	Talaş açısı, düz

	Helis açısı

	Ön açısı

	Hatve

	Çıta boyu

	Alın boşluk genişliği SSL 1

	Alın boşluk konumu SSL 2

	Alın boşluk radyüsü

	Giriş açısı

	Kademe boyu

	Kademe açısı

	Bölüm toleransı

	Tori çapı

	Gençleştirme

	Tam radyüs - kontür

	Diş bileme

	Diş genişliği

	Merkezleme radyüsü

 ve daha fazla



Talaşlı imalatta talepler günden güne artıyor. Talep edilen doğruluğa  

ulaşmak için sayısız ön koşul sağlanmalıdır. Peki "doğruluk" aslında nasıl 

tanımlanıyor? Ve nasıl belgeleniyor? Özellikle takımlarda?

Bilinen kalite yönetim sistemleri DIN EN ISO 9001:2000, 

VDA 6.4, QS 9000 ve diğer sistemlere uymak 

için her şirket için kalıcı ve eşit ölçüm doğruluğu 

sağlamak ve belgelemek önemli hale gelmiştir. 

ZOLLER takım ölçüm cihazları doğru ölçüm yapar. 

Ve standart ZOLLER »tethys« ölçüm cihazı uygun-

luk kontrolleriyle bununla ilgili garantiyi yazılı ve  

ayrıntılı biçimde belgelenmiş olarak alırsınız. 

Avantajınız: Takımlarınızın kalitesine yansıyan yüksek 

ve güvenilir ölçüm doğruluğu.

ZOLLER »genius 3'de« ölçüm cihazı uygunluğunu  

belgelemek için »tethys« yazılımı

» ZOLLER ile üstün olursunuz.

 ■ Dünya çapında merkezleri bulunan, üçüncü neslini yaşayan bağımsız aile şirketi. 

 ■  ZOLLER geliştirme, satış ve servis alanında bilgi-beceriye sahip. 

 ■  1968'den beri tüm dünyada 25.000'den fazla ayar ve ölçüm cihazı, takım ölçüm 

tezgahları ve bunlara ait yazılım çözümleriyle birlikte satılmıştır.
 

» ZOLLER ile iz bırakırsınız.  

 

ZOLLER kalite mührü kaliteyi ve doğruluğu,  

güvenilirliği ve ekonomikliği garanti eder.  

ZOLLER bunu temsil ediyor. 

ZOLLER teknoloji mührü en yüksek yenilik  

gücünü temsil ediyor: ZOLLER, yarın ihtiyaç  

duyacağınız teknolojileri bugünden üretiyor. 

   

 

» ZOLLER sizin için dünyanın her yerinde.

Benzersiz satış teklifleri

Neden bir ZOLLER  

»genius 3« tercih edilmeli?

» ZOLLER en basit çözüme sahip.n. 

 ■ Çalışmaktan keyif almak için ergonomik, yeni tasarım –  

günden güne.

 ■ Garantili, hızlı takım değişimi için yüksek  

doğruluklu mil »A.C.E.«.

 ■ Karmaşık ölçüm görevlerini »elephant« fonksiyonuyla çözen 

görüntü işleme yazılımı »pilot 3.0«.

 ■ ZOLLER, takım ölçüm cihazları alanında uzmandır ve »pilot 3.0« 

yazılımını sürekli geliştiriyor. Böylece gelecek güvenli ellerde olur.

 ■ Komple bileme diski paketleri oluşturulabilir, ölçülebilir ve  

yönetilebilir.

 ■ Kanıtlama ve örnek müşteri servisi amacıyla her takım için  

kesintisiz dokümantasyon.

 ■ Kesintisiz ve verimli süreçler için tüm bilinen programlama  

sistemleri ve CNC bileme tezgahları için bağlantı noktaları.

 ■ ZOLLER'in söz verdiği ve kanıtladığı yüksek doğruluk  

ölçüm cihazı uygunluk kontrolü »tethys« ile.

E. Zoller GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeräte

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-74385 Pleidelsheim

Tel +49 7144 8970-0

Faks +49 7144 8060807

post@zoller.info 

www.zoller.info
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