
venturion

Profesyonel takım ayarlama ve ölçümü 
için premium sistem
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ZOLLER’in »venturion«unu seçmek, her gün bir premium 
ayarlama ve ölçüm cihazının avantajlarının yanınızda olması 
demektir. 

Karmaşık takımları bile en yüksek hassasiyetle µm'lik 
doğrululukta ölçün. Proseslerinize ideal uyum sağlayan, 
modüler bir sistemin esnekliğinden yararlanın. Ağa  
bağlı üretim, dijital takım yönetimi, yabancı sistemlerle  
veri alışverişi; geleceğin iş dünyasına adım atın.  
Geleceği uzun vadeli bir proje olarak gördüğümüzden,  
bir »venturion« size çok uzun süre eşlik edecek  
kadar sağlam yapılır. 

Takımların ölçümünde ve ayarında  
en yüksek beklentilere hazır olun. 

Premium bir  
vaat ve –  
bir duruştur

KALİTE ve ERGONOMİ

YAZILIM

UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ

»Venturion«un AVANTAJLARI

SERVİS VE VERİLER
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»venturion 600«

»venturion 450«

»venturion 800«

»venturion 600«

Asil ve güçlü
Takımınıza dahil edebileceklerinizin en iyileri: »venturion«un premium 
ayarlama ve ölçüm cihazları. Sağlam ana gövde özel olarak ölçüm cihazları 
için geliştirilen bir hafif metal alaşımından oluşuyor. Yalnızca kaliteli marka 
bileşenler kullanılır ve bir »venturion«un işçiliği olağanüstüdür. 

Bu hassas cihazlar her yapılandırmayı ve her opsiyonel geliştirmeyle en 
yüksek zorlanmaları kolayca karşılık verir; endüstriyel üretimin imalat 
alanlarında bile.

Azami takım uzunluğu Z X ekseni ölçme aralığı Maksimum takım çapı D Maksimum kumpas çapı D

»venturion 450« 450 / 620 / 820 mm 210 / 310 mm 420 / 620 mm 100 mm

»venturion 600« 600 / 800 / 1.000 mm 300 / 400 mm 600 / 800 mm 200 / 100 mm

»venturion 800« 600 / 800 / 1.000 /1.200 / 
1.400 / 1.600 mm 500 / 600 mm 1.000 / 1.200 mm 200 / 0 mm

Teknik veriler: »venturion«
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Ağ ve  
çift zeminli 
Proseslerin üzerine kuruldukları ölçümler kadar hassas ve güvenli 
olmalıdır: Bir »venturion«da elektronik, mekanik bileşenler ve ZOLLER 
ölçüm yazılımı »pilot« otomatik olarak yakın bir işbirliğiyle çalışarak 
ölçümlerde ve veri aktarımında hataları önler. Bu maksimum proses 
güvenliğini garanti eder. 

Otomatik sıfır noktası denetimi: Makine eksen bindirmelerini engeller 

»pilot« adlı ölçüm cihazı yazılımı içindeki yazılım fonksiyonu otomatik  
sıfır noktası denetimi ve »ace« adlı yüksek hassasiyet mili birlikte,  
adaptör değişiminden sonra sıfır noktasının otomatik  
olarak seçilmesini garanti eder. Daha fazla makine güvenliği için.

Otomatik çalışma verisi kaydı: Hızlı sistem kontrolü

»pilot« içindeki yazılım modülü »fingerprint«, tanımlanan aralıklarla sürekli 
olarak tüm sistem bileşenlerinin çalışıp çalışmadığını test eder. Yazılım 
hataları oluşmadan önce fark eder ve »venturion« ayar ve ölçüm cihazınızın 
hep çalışmasını garanti eder; sorunsuzca. 

İstatistikler, cihazınızda ölçümlerin ne sıklıkta ve hangi çalışanınız tarafından 
yapıldığı hakkında bilgi verir. Bu verilere bakarak süreçleri, planlamaları ve 
makine doluluklarını optimal hale getirebilirsiniz. 

Otomatik Veri Transferi: hatasız ve proses güvenliğiyle 

Tüm takım mevcut değerleri doğruysa, en iyi yol manuel veri  
girişi olmadan çalışmaya devam etmektir. »venturion« ağınıza entegre 
edilebilir ve istek üzerine tüm önemli verileri kontrol ünite sistemine  
uygun olarak CNC makinelerinize iletir. 
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Ölçülebilir kazanç artışı
»venturion« sayesinde zamandan tasarruf edersiniz, takım maliyetlerini 
düşürürsünüz ve proses güvenliğini artırırsınız. Nasıl oluyor? Çok basit: 
Daha önce ölçülmüş olan takımlar sayesinde, makinede takım bağlama 
sürelerini kısaltır, verimliliği artırırsınız. Optimal ayarlı takımlar sayesinde 
daha uzun takım kullanım sürelerine ulaşırsınız ve tanımlanmış dış 
konturlar sayesinde makina'daki eksen bindirmesini önlersiniz.  
 
Ayrıca takım verilerinin dijital aktarımı güvenli ve hatasız bir veri girişini 
garanti eder. Ve cihazın yüksek kalitesi ve kaliteli marka bileşenler 
sayesinde »venturion«la, bakım maliyetlerinizi en aza indiren, uzun 
vadeli, güvenilir bir ortak kazanırsınız. Kısaca: »venturion« sayesinde 
üretiminizde tasarrufu kolayca artırırsınız.
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Belki beni tanıyorsunuzdur. ZOLLER cihazınızın kalite mührüne bakmanız yeterli. 
Çünkü orada bir cihazı monte eden her ZOLLER çalışanı resmi ve ismiyle 
gösteriliyor. Bunu, işimizin kalitesine güvendiğimiz için yapıyoruz. Kalitenin ne 
anlama geldiğini, kalitenin nasıl güvenceye alındığını ve kalite konusunda neyin 
önemli olduğunu biliyoruz. Örneğin, en iyi bileşenler. Ve ayrıntıya duyulan sevgi. Ve 
deneyim. ZOLLER’de tüm bunlara güvenebilirsiniz. Çünkü bunlar bizim için önemli.

Kalite için her gün tüm 
gücümle çalışıyorum.

Christian Hantke, ZOLLER’de montajcı
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Sürekli Hassasiyet için  
En Yüksek Kalite
ZOLLER her zaman kaliteye önem verir: Kaliteli marka bileşenleri ve proses  
açısından güvenli montaj sayesinde, ZOLLER cihazınızın uzun ömrüne ve kalıcı olarak 
en yüksek hassasiyete güvenebilirsiniz. 

THK kılavuzları; rahat ilerler ve tam ayarlı; 
cihaz konsolu ve optik taşıyıcı için ideal 
temel. Bu şekilde bunlar otomatik olarak 
doğru düzenlenir.

Heidenhain optik ölçüm sistemi – X, Z ve Y 
eksenindeki cam ölçekler µm aralığında optik 
olarak yeniden oluşturulabilen ve güvenli bir 
konum belirlemesi olanak sağlıyor.

Bosch-/Festo pnömatik elemanları – Milde 
kuvvetle sıkma gibi pnömatik fonksiyonların 
güvenli çalışması için.

Enerji transfer zincirleri; kablolar takılmadığından, 
kopmadığından ya da kıvrılmadığından, sürekli 
kullanıma rağmen güvenli çalışma için.

Sağlam cihaz yatağı – cihazın temeli: Buraya bilgisayar, pnömatik elemanlar 
ve elektronik, hepsi temiz ve rahat erişim için yeterince yeri olacak şekilde ve 
optimal havalandırmayla yerleştirilmiştir. Böylece bilgisayarın aşırı ısınması 
etkili bir şekilde engellenir, sistem günde 24 saat çalışabilir.

Cihaz konsolu; hassas ölçüm sonuçları için 
tam olarak mile göre ayarlanmıştır.

TÜV onaylı

Endüstriyel kameralı optik – Kaliteli objektifin ek 
lensleri vardır ve her ayrıntıyı yakalar; opsiyonel 
olarak yüksek çözünürlüklü olarak temin edilir.
Güçlü kamera üstü ışığı kesici uçları ve dik 
kanatları optimal aydınlatır. Kamera ve kamera 
üstü ışık birimi özel korumalıdır.

Uhing lineer tahrikleri, germe ve sıkıştırma elemanları – 
doğru ölçümlerin temeli: Kule kolay hareket ettirilir ve 
güvenli ve kesin olarak gerilebilir ve sıkıştırılabilir.

Z ve X ekseninde ana gövde – özel olarak ölçüm cihazları 
için geliştirilen bir hafif metal alaşımdan üretildi. Takımların 
ağırlığını ve kuvvetlerine dayanmak ve proses güvenliğiyle 
ölçüm yapmak üzere tasarlandı. Uzun vadeli sağlamlığın ve 
ölçüm hassasiyetinin garantisi.

Endüstriyel TFT monitörlü IPC – özel olarak, büyük miktarda 
veriyi hızla işlemek ya da kapsamlı programları ve ölçüm 
süreçlerini hemen görüntülemek için tasarlandı. Monitör çok 
keskin görüntüsüyle dikkat çekiyor.

»ace« yüksek hassasiyet mili – Makine mili benzeri sıkma 
özelliğine sahip çok hassas mil sistemi µm hassasiyette takım 
bağlamasını garantiler. Evrensel adaptör değişim sistemi, her 
takım tutma sistemine adapte edilmesine olanak verir.

Her »venturion« cihazı IEC 61010-1’ye  
göre test edilmiştir.

Ürünün belgelenebilir ve  
sertifikalı güvenliği
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Daha iyi çalışmak için 
 maksimum ergonomi
»venturion«da çalışmanın kolaylaştırılması önem taşır: Her şey kolay 
ve güvenli işler. Bireysel uyarlamalar ve 180 derecelik erişilebilirlik, 
kısa yollar alınarak konforlu çalışmayı garanti eder.

Konforlu folyo klavye – atölye 
koşullarında kolay ve güvenli kullanılır, 
toza ve kire dayanıklıdır ve hoş 
dokunma hissiyle öne çıkar.

Rahat ilerleyen cihaz 
konsolu – Çalışma 
noktasına rahat  
ilerler; güç kullanımı 
gerekmez.

Ergonomik tek elle kullanım kulbu »eQ«  
(ergonomic & quick) – bununla  
cihaz konsolu X ve Z ekseninde kolayca 
kaydırılabilir. Çözümler simgesinin bulunduğu 
butona başka işlevler de yüklenebilir, böylece 
kullanım daha kolay ve konforlu hale gelir.

Pratik tepsi – adaptör taşıyıcıyı, 
adaptörleri, takımları ve ara 
kovanları alır.

Bağımsız kumanda ünitesi »cockpit« –  
eğim verilebilir, yüksekliği ayarlanabilir 
ve kolayca istenen pozisyona 
kaydırılabilir. Böylece her kullanıcı 
çalışma alanını birkaç hareketle 
istediği gibi düzenleyebilir.

Pratik el çarkı – milin kolay ve güvenli 
konumlandırılması için; cihazın manuel 
çalıştırılması gerektiğinde.

Kolay kullanım – yazılım arayüzündeki 
anlaşılır yapıdaki grafik sunum, 
kullanıcıya ayar ve ölçüm sürecinde 
kolayca rehberlik eder. 
 
Birçok şey otomatik olarak gerçekleşir; 
kullanıcının yalnızca starta basması 
gerekir. Ve 18 dilde hazırlanan pratik 
yardım menüsü ve ayrıntılı kullanım 
talimatı sayesinde gerçekten hiçbir soru 
cevapsız kalmaz; sorunsuz süreçler 
garantidir.

Otomatik aydınlatma denetimi – 
optik ışıklı ölçümde aydınlatma yoğunluğu
Otomatik olarak uyum sağlar, böylece takım 
optimal aydınlatılır. Işık geçirgenliğinde 
aydınlatma yoğunluğu sürekli olarak kontrol 
edilir ve otomatik olarak ayarlanır.
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EJECT CLAMP BRAKE INDEX

ZOLLER yüksek hassasiyet mili 
»ace« (all-clamping-element) 

Her zaman doğru ataşman taşıyıcısı

Milin içindeki küre kovan istenen adaptörü, boşluk bırakmadan ve dönüştürme 
işlemi olmadan alır. Bunun içine uygun takım tutucuları yerleştirilebilir ve güç 
kullanılarak sıkıştırılabilir; takım tezgahına analog olarak. 

ZOLLER yüksek hassasiyetli mil »ace«in diğer 
önemli özellikleri

•  Kuvvet kullanarak takım sıkıştırma –  
kullanıcıdan bağımsız olarak aynı kalır.

•  Mil freni örneğin takımı ayarlamak amacıyla 
mili 360°’nin tamamında istenen konumda 
pnömatik olarak sabitlemek için.

•  Mil endekslemesi torna takımların konum 
endeksli montajı amacıyla takım pozisyonunu  
4 × 90°’de tanımlanmış şekilde sabitlemek için.

•  Entegre kalibrasyon küreli adaptörler 
milin sıfır noktasını kolay, hızlı ve  
doğru olarak belirlemek için.

•  Hızlı adaptör değişimi en fazla  
10 saniyede.

•  Yüksek değişim doğruluğu adaptörler  
için 1 μm’den daha iyi.

•  Yüksek düzlem ve salgı hassasiyeti –  
kuvvetle sıkıştırılan adaptörler sayesinde  
2 μm’den daha iyi.

Opsiyonlar: İhtiyaç halinde otomatik odaklama,  
rotasyon vericisi (ROD) ve uzunluk simülasyon 
sistemiyle geliştirilebilir. Tüm »venturion«  
modelleri SK 50 mille de temin edilebilir. Opsiyonel 
olarak çok ağır takımlar için takviyeli miller de 
mevcuttur.

Küre kovanı boşluksuz 
ve aşınmasız adaptör 
montajı için.

Kilitleme, adaptörlerin
doğru konumlandırması 
için.

Mil el çarkı  
C ekseninin rahat 
ve güvenli manuel 
kaydırması için.

Silindir şaft VDI 16 ile VDI 60 arası 

Dik konik SK 25 ile SK 60 arası

İçi boş konik HSK 25 ile HSK 160 arası

Coromant-Capto C3 ile C10 arası

Kennametal KM 32 ile KM 100 arası

Değişim kovanlı hidro esnek silindir 
şaftı D3 ile D25 mm arası

Pnömatik  
işlevleri yönetmek  
için folyo  
klavye

Mil freniKuvvetle sıkma Mil endekslemesiTakım serbest bırakma
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Sadece çalıştırın, her şeye ulaşın –  
»pilot« her zaman başarı rotasında ilerler
»pilot«, tüm Zoller ayarlama ve ölçüm cihazları için kapsamlı yazılım çözümüdür. Basit grafik kullanıcı 
kılavuzu, kullanıcıyı hızlı ve güvenli bir şekilde hassas ölçüm sonucuna ulaştırır. Bu sayede »pilot« o kadar 
kolay kullanılır ki, en karmaşık ölçüm görevleri bile anında gerçekleşir. Yazılım aynı zamanda işlevsel açıdan o 
kadar kapsamlıdır ki, her istek için bir çözüm sunar. »pilot« boşuna dünya çapında takım ayarı, ölçümü ve 
testi için erişilmez ölçüt olarak kabul edilmiyor. 

Takım tanımı  
bireysel tanıtım için

Dinamik hedef göstergesi

Takımın güncel  
kamera görüntüsü

Seçilebilir referans eksenli  
açı bilgisi

Tolerans bilgili nominal değerler

Otomatik  
kesici uç şekli algılama

Eksenlerin  
güncel pozisyon bilgileri

Yazılı ve grafik olarak  
kaydedilen adaptör yönetimi

Fonksiyon butonları
kendinden sesli ikonlara sahip

Çeşitli kesici uç  
şekilleri farklı takım
kontürleri için

Takıma özgü 
bilgiler 
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»fored« ile doğru ölçüm süreçleri  
için  kılavuzlu parametre girişi
Eşsiz kolaylık: Foto gerçekçi giriş ekranı »fored«, her kullanıcıya ölçüm programlarının 
parametre girişinde güvenli bir şekilde rehberlik eder. Gerekli parametreler giriş 
ekranında vurgulanır. Paralel olarak söz konusu nokta takımın foto gerçekçi 
görüntüsünde işaretlenir. Böylece parametre girerken yanılgılar kesinlikle önlenir.

Tek kesici uç raybaların  
Dayama kenarından kumpas prensibinde 

ölçülmesi. (Ölçüm programı 1)

 Ayarlanabilir açı artışlarında  
tam küre uçlu frezelerin  

yarıçap kontürünün analizi. 
(Ölçüm programı 137) 

Açılı başlıklarda 
delme takımlarının  

ayarı ve ölçümü. 
(Ölçüm programı 106)
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Ön veri olmadan mükemmel ölçüm; 
»venturion« standardı
Kesinlikle kolay: Takımı yerleştiriyorsunuz ve kamerayı istenen ölçüm 
pozisyonuna getiriyorsunuz. Bir »venturion«un daha fazla bilgiye ihtiyacı yok. 
Örneğin kesim uç şeklini, ölçüm aralığını ve her bir takımın basamaklarını 
otomatik olarak tanır. 

1, 2, 3, bitti; »elephant«  
ile ölçüm bu kadar kolay
»elephant« adlı yazılım modülüyle gerçekten her çalışan standart takımları ölçebilir, 
önceden eğitim almadan. Yalnızca takımı ve ölçüm görevini seçmesi gerekir; ölçüm tam 
otomatik yapılır. Daha kolayı olamaz.

Takım kategorisini grafik  
görüntüye bakarak seçin.

Takımı yerleştirin, sıkın ve 
»elephant«ı ana menüden ya da 
alttaki menü çubuğundan 
çalıştırın.

Ölçüm görevini ve ölçüm modunu 
belirlenecek parametreye göre 
seçin. Ölçüm, hiçbir programlama  
külfeti olmadan başlar.

Ölçüm sonuçları ekranda  
gösterilir ve arşivlenir.  
Çıkış düzenlenebilir »apus« test 
protokolüyle gerçekleşir.
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Tam otomatik odaklama –  
mil otomatik olarak hassas 
şekilde kameranın odak 
noktasına döner.

Z, X ve C eksenlerin  
CNC kumandası 
eksenlerin otomatik 
kaydırılması ve tam 
konum belirlemek için.

Lot büyüklüğü 1’den  
itibaren ekonomik üretim; 
otomatik odaklama ve CNC ile

Bir düğmeyle ölçme imkanı: CNC eksenli ve otomatik 
odaklamalı bir »venturion« her takımı tam otomatik 
olarak ölçebilir - yeniden oluşturulabilir ve kullanıcıdan 
bağımsız olarak.

Takımı yerleştirdikten sonra kullanıcı bir düğmeye 
basarak ölçüm işlemini başlatır. Minimum ölçüm 
süresinden sonra kesin ölçüm değerleri hazır olur ve 
takımlarınız makinede baştan itibaren düzgün parçalar 
üretir. Böylece lot büyüklüğü 1 de ekonomik olur.

IEC 61010-1 doğrultusunda test edildi.

Ürünün belgelenebilir ve  
sertifikalı güvenliği
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»redomatic« ile doğru  
uzunlukta şirinkleme

»tribos« ile poligon  
pens adaptörü montajı

»redomatic 600«, otomatikleştirilmiş ölçüm, ayarlama ve şirinkleme için High-End 
çözümüdür. Bununla takımları 10 µm’nin altında bir hassasiyetle, doğru uzunlukta 
şirinkleyebilirsiniz. Aynı zamanda tek ve çok milli takım tezgahlarının hazırlanma 
verimliliğini artırır ve şirink aynanızı korursunuz. Ayrıca bir »venturion«un takım 
ölçümü ve ayarı için sunduğu tüm olanaklara sahip olursunuz. 

»tribos 600« sayesinde SCHUNK markasının TRIBOS tipi poligon şirink aynasını 
µm’lik uzunluk hassasiyetiyle monte edebilir ve ölçebilirsiniz. Cihaz TRIBOS 
sıkıştırma ünitesini konumlandırır ve TRIBOS basınç kumandasını ve SCHUNK 
sıkma yüzeylerinin hizalanması için aramayı kontrol eder. Hepsi otomatik. 
Hepsi hassas. Hepsi mükemmel kontrollü.

Yüksek iş güvenliği için duman gazı emişi
Yan tarafa yerleştirilen duman gazı emişi, duman 
gazlarını çalışma alanından güvenle uzaklaştırır. 

»sls« ile en iyi kullanıcı rehberliği 
Şirink sevk sistemi »sls«, her adımda rehberlik  
ederek ve gerekli bileşenleri göstererek proses  
hatalarını büyük ölçüde engeller. 

»tribos« ile tam otomasyon 
SCHUNK TRIBOS sıkma otomatik olarak sıkma pozisyonuna 
gider ve sıkma/gevşetme işleminin sonunda tekrar 
başlangıç konumuna geri döner.

»pilot« ile güvenli destek 
»pilot« ölçüm cihazı yazılımı ve Schunk marka  
TRIBOS sıkma ünitesi kumandası arasındaki  
optimal etkileşim µm’lik hassasiyete sahip bir  
takım uzunluğu ayarını garanti eder.
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»reamCheck« ile uzun raybaların ve  
hassas matkapların ayarlanması ve ölçümü
»reamCheck« ile raybalar gibi 
komple işleme takımlarını tam 
otomatik, hızlı, tekrarlanabilir 
doğrulukta ve kullanıcıdan bağımsız 
olarak ayarlarsınız. Entegre kontrol 
ölçümü istediğiniz güvenliği sağlar. 

Punta başlığı kullanıcı kolu 
yardımıyla rahatça alçaltılabilir ve 
uzun, ince takımları tanımlanan bir 
basınç kuvvetiyle tam olarak doğru 
konumda tutar.

Üstün ZOLLER teknolojisi sayesinde  
tüm adımları gerçekleştirmek çocuk 
oyuncağıdır ve kesinlikle proses 
güvenliğiyle uygulanır. Ayar 
işleminde ister dokunsal bir ölçüm 
yöntemi uygulayın, ister etkinliği  
kanıtlanmış ZOLLER görüntü işleme 
teknolojisi »pilot«a güvenin, seçim 
sizin. Kesin olan bir şey var: Daha 
iyisi yok!

Elektronik ölçüm sensörü “duo” 
Örneğin raybaların geniş ölçü prensibiyle çaplarının ve konikliğinin eşzamanlı olarak 
ayarlanması ve ölçümü için. Sensörler manyetiktir ve ihtiyaca göre takılabilir. 

CNC kumandasıyla otomatik
Ölçüm başlıkları ve CAP frezelerinin,  
hızlı ve CNC kumandalı boydaki  
salgı ve çaptaki salgı ölçümü.

Ölçüm programı seçimi
Kolay kullanım ve hızlı nominal değer girişi  
için foto gerçekçi giriş diyaloğuyla »pilot« ta  
kapsamlı ölçüm programı seçimi.

Takım kesici uçların dokunsal ayarı
Analog bir ölçüm saati yardımıyla raybalarda olduğu gibi  
düz ölçüm başlıklarındaki takım kesici uçları da »pilot«ta 
dokunsal olarak μm’lik hassasiyetle ayarlanabilir.

Raybalar için foto gerçekçi ölçüm 
 programları
Kullanıcı ölçülecek raybadan ve istenen ölçüm  
yönteminden bağımsız olarak bir kitaplıktan uygun  
ölçüm programını seçebilir.

Dokunsal CNC kumandalı ölçüm
Bir çift sensör yardımıyla aynı anda takım kesici ucundaki 
iki ölçüm noktası birden kaydırılabilir ve hem kesim 
noktası, hem de koniklik ayarlanabilir. 
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Salt üretim açısından önemli olan takımların geometrik verilerinin yanında, kesici ucun kalite yapısı da önemlidir. 
»smartCheck« ayarlama, ölçüm ve test cihazı, bıçağın alın ve çevredeki yüzey yapısını görselleştirebilir. »metis« 
takım analiz yazılımının yardımıyla üretilen resimler değerlendirilebilir ve analiz edilebilir.

»smartCheck« ile yan ve üst kamera 
ışıkta kapsamlı kontrol

»smartCheck 600« ayarlama, 
ölçüm ve kontrol cihazı 

Kesici uç denetimi
Her ayar ve ölçüm cihazı kesici uç denetimi fonksiyonuna 
sahiptir. Bununla bir takım kesici ucu incelenebilir ve 
kalitesi değerlendirilebilir. Kaydırılabilir hedef göstergesi, 
kısılabilir kamera üstü ışık ve ekran görüntüsünde serbest 
konumlandırılabilen çap, analizi fazlasıyla kolaylaştırır. 
Eksiksiz bir dokümantasyon için kesici uç denetimi 
sırasında istendiği zaman görüntüler kaydedilebilir.

Torna kater merkezi ölçüm tertibatı
Döner takımlarda takım kesici ucun radyal konumu (uç 
yüksekliği) kesin torna üretiminin başlıca parametresidir.  
Bu uç yüksekliği yatay olarak yerleştirilen torna kater 
merkezi ölçüm kamerasının yardımıyla dikey bir ölçüm 
cihazında belirlenebilir.

»smartCheck« ayarlama, ölçüm  
ve test cihazı
Döndürülebilen yan ve alın kamera yardımıyla ek takım 
parametreleri, geometri verileri ve kesici uç yapısı hem 
radyal, hem eksenel olarak belirlenebilir. Işık gücü 
ayarlanabilen LED halka ışık bıçağı optimal aydınlatır, 
böylece takım kontürleri mükemmel bir şekilde gösterilir.

LED halka ışıklı optik taşıyıcıda torna kater 
merkezi ölçüm  kamerası

»metis« takım analiz yazılımında kesici uç analizi

»metis« takım analiz yazılımında  
bir takım alnının görüntüsü  
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»torquematic« sayesinde kas  
kuvveti kullanmadan tam otomatik sıkma

»screwmatic« sayesinde takım 
montajı çok kolay

ZOLLER’in ayar ve ölçüm cihazı »torquematic« sayesinde takımların uzunluğu pens adaptörleriyle 
tam otomatik olarak ayarlanabilir, önceden tanımlanan bir devir momentine sıkılır ve ölçülebilir. 
Otomatik vidalama sıkıştırma istasyonu sayesinde takımları hiç güç kullanmadan sıkabilirsiniz. 
Çalışanlarınız büyülenecek!

Weldon yüzeyli ya da hidro pens adaptörlü, silindir şaftlı takımlar için birçok takım taşıyıcısı yatay 
yerleştirilmiş bir sıkıştırma vidasına sahiptir. Sıkma istasyonu »screwmatic« üç CNC kumandalı lineer aks 
yardımıyla her yatay sıkma konumunu μm’lik kesinlikle yaklaşabilir. Devir momenti kontrollü bir sıkma 
ekseni, sıkma işlemini doğru olarak gerçekleştirir. 

Takımları güvenle sıkmak
Vidalama istasyonu aşağı kayar, sıkma somunu »ace« 
milinin rotasyonu yoluyla, önceden tanımlanan devir 
momenti uyarınca çift tahrikle vidalanır ve takım sıkılır.

»adaptYourHolder« hızlı değiştirme sistemi 
»torquematic«, »adaptYourHolder« hızlı değiştirme  
sisteminin yardımıyla sıkma sistemlerinizin  
rakor somunlarının biçimlerine uyum sağlar.

Becerikli sıkma 
Yatay yerleştirilmiş sıkıştırma vidaları olan takımlarda 
vidalar otomatik vidalanır ve gevşetilir. Aynı zamanda 
takım sistemlerinin  tanımlanmış torku ayarlanır ve 
denetlenir.

Her şey tam otomatik
Takımın tamamı ayarlama ve ölçüm cihazına yerleştirilir 
ve vida sıkma pozisyonuna otomatik olarak gidilir. Vida 
sökülür ya da devir momenti kontrollü olarak sıkılır.
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Ek fonksiyonlar sayesinde en farklı uygulamalar için gerekli donanıma sahip 
olursunuz ve uygulama yelpazenizi genişletirsiniz.

Opsiyonlar

* yalnızca »venturion 450«

Manuel hassas ayar
Özel olarak takım denetimi modülü için Z ve X ekseninin ek 
manuel ince ayarı için el çarkları. 

Ölçüm sensörü
Takım kesici uçların dokunsal ölçümü için

CNC döndürme tertibatı*
Yiv açma aleti ve silindirik freze gibi yükselti hatalı 
takımların arızasız ölçümü için.

»asza« uzunluk dayama sistemi
Minimal miktarda yağlamalı (MMS) takımların 
kullanımında dayama pini ya da ayar vidasının 
rotasyonu üzerinden takımların uzunluk ayarı için 
CNC kumandalı ek ayar düzeneği.

Kulede Y ekseni
Ek Y ekseni sayesinde optik taşıyıcı mil merkezinden  
± 50 mm’ye kadar CNC kumandasıyla Y yönünde 
konumlandırılabiliyor. Böylece torna kater merkezi 
ölçüm kamerasıyla kombine olarak döner takımlar ve 
çok işlevli takımlar verimli ve çok hassas bir şekilde 
ölçülebilir ve uç yüksekliğine ayarlanabilir.

»phoenix« punta başlığı modeli
Punta başlığı rahatça alçaltılabilir ve uzun, dar takımları 
tanımlanan bir basınç kuvvetiyle tam olarak doğru 
konumda tutar. Takımların yanında, yapı parçaları da 
uçların arasında ölçülebilir.
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Makineler yanlış takım bilgilerini alırsa ya da yanlış takım takılırsa, bunun ağır sonuçları 
olabilir. En kötü durumda pahalıya mal olacak bir makine çökmesi yaşanabilir. Bu nedenle 
takımlar kullanılmadan önce açıkça tanımlanmalıdır. ZOLLER her büyüklükteki şirket için 
uygun bir çözüm sunuyor. Sistematik bir takım yönetimi sayesinde verimliliğinizi 
artırabilir, makinelerinizi çökmekten koruyabilir ve stoğunuzu her zaman göz önünde 
tutabilirsiniz. 

Takımların açıkça 
tanımlanması

Barkod

QR kodu

DataMatrix kodu

Kod yoluyla tanımlama
Hem barkodlar, hem de veri matrisi ve QR kodları ölçüm cihazı yazılımı »pilot« ile 
oluşturulabilir ve bir etikete yazdırılabilir. Bunun yanında veri matrisi kodları takım 
taşıyıcıların üzerine lazerle yazılabilir ya da reçine kaplı etiket »idLabel« yardımıyla sağlam 
ve güvenli bir şekilde takım taşıyıcısının üzerine uygulanabilir. CNC makinesindeki takım 
tanındığı zaman, veri bankasındaki veriler iletişim platformu »zidCode« ya da ana 
bilgisayar sistemi yoluyla makine kontrol ünitesine aktarılır.

Kodları otomatik taramak
»autoIDscan« kamerası tüm kodları  
doğrudan ZOLLER ayarlama ve ölçüm  
cihazında otomatik tarar.

RFID ile takım tanıma
Radyo frekans destekli RFID teknolojisi 
kesinlikle güvenli veri transferi için 
idealdir. 

Her takım taşıyıcı bir RFID çipiyle 
donatılmıştır. Buna, ayarlama ve ölçüm 
cihazı tarafından radyo frekans sinyaliyle 
ölçülen tüm takım gerçek değerlerinin 
yanı sıra kumanda açısından önemli olan 
diğer veriler aktarılır. Bunlar CNC 
tezgahında kumanda tarafından okunur. 

Yazma ve okuma prosesleri tam otomatik, 
manuel ya da elde taşınan bir okuma 
cihazıyla gerçekleştirilebilir. RFID 
sayesinde hızlı, güvenli ve verimli bir 
teknoloji kullanırsınız. 
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Takım verileri bir üretimi yalnızca üretim prosesinde farklı noktalara aktarılabildiğinde etkili bir 
şekilde destekleyebilir. Üretiminizin ne kadar büyük olduğuna, tanım verilerinizi ne kadar kapsamlı 
kullandığınıza ve veri aktarımını nasıl organize etmek istediğinize bağlı olarak ZOLLER size bunun 
için daha fazla olanak sunuyor. 

Güvenli, kolay, hızlı veri aktarımı

Gerçek takım verileri; kalkışa hazır Arrival Succeeded – Makine Üretiyor

Tek etikette anlaşılır açıklama 
Hesaplı seçenek, takım verilerini açık bir yazıyla tek bir etikete basmak ve etiketi takıma 
yapıştırmaktır. Daha sonra verileri CNC tezgahına elle girersiniz. Etiketin oluşturulması için  
10 düzenleme seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Verileri ZOLLER iletişim platformu »zidCode« ile aktarmak 
ZOLLER iletişim platformu »zidCode« ile işinizi sağlama alırsınız. Takım tanıtım 
numaranızı DataMatrix kodu olarak şifreli halde bir »idLabel« üzerine basarsınız ve 
etiketi takım taşıyıcısına yapıştırırsınız. 

Verileri post işlemciyle düzenlemek 
Son işlemciler yardımıyla takım verilerini kumandaya uygun olarak düzenler ve 
makineye transferini güvenceye alırsınız. Böylece makinenin doğrudan kumanda 
edilmesini güvenceye alırsınız. 

RFID çipiyle veri transferi  
Ayarlama ve ölçüm cihazında özel bir tanıtım ünitesi takım verilerini ve diğer kumanda 
açısından önemli bilgileri radyo frekans yoluyla bir RFID çipine aktarır. Bu ya otomatik ya 
manuel ya da elde taşınan bir okuma cihazıyla gerçekleşir.

Makine başında giriş 
Kullanıcı takım verilerini etiketten okur ve elle makineye girer.  
Kullanıcının takımları kolay tanıyabilmesi için kurulum sayfasında ek takım 
resimleri bulunur.

Tarayın ve başlayın 
»idLabel«i makineye okutarak takım tanıtılır.  
İlgili takım verileri ya z.One veri tabanından istenir ya da Bluetooth yoluyla »zidCode« 
kumandasına iletilir. Burada hazırlanır ve sonra makine kumandası tarafından okunur. 
Böylece giriş hataları tarih oldu.

Doğrudan makineye aktarmak 
Post işlemci üzerinden kumandaya uygun olarak hazırlanan veriler temin edilir 
ve ağ, USB stick ya da RS232 arayüzü aracılığıyla makine kumandasına iletilir. 

Takım verileri gönderir 
Çipteki veriler makineye otomatik olarak radyo frekans desteğiyle girilir. 
Kesinlikle güvenli veri transferi için.

38 | 39



Alternatif veri transferleri

»zidCode«
»zidCode« iletişim platformu sayesinde, hızlı,  
kağıt kullanmadan ve bu nedenle yazım hatasız olma 
garantisiyle makinelerinize iletilen doğru ve eksiksiz takım 
verilerinden faydalanırsınız. 

Etiket yazıcı
Ölçüm sonuçlarını ya da DataMatrix kodlarının yapışkanlı kağıda 
ya da termo etiketlere basımı için.

Post işlemci yoluyla kontrol ünitesine 
uygun veri aktarımı
»venturion« ayarlama ve ölçüm cihazından doğrudan CNC 
tezgahına, bir düğmeye basarak hızlı ve kolay veri transferi.

Elde taşınabilen tarayıcı
Net tanıtım amacıyla kodlardan takım verilerinin 
okunması için.

»mslz« manuel RFID yazma/okuma 
istasyonu; elde taşınan cihaz
Takım üzerindeki kod taşıyıcısının elde taşınan bir 
okuyucuyla manuel yazılması/okunması için.

Otomatik RFID yazma/okuma istasyonu
Ölçüm ve ayar verilerinin otomatik yazılması ve ek olarak 
kumandaya uygun şekilde hazırlanan bilgilerin bir RFID çipe 
otomatik yazılması ve bu veri kayıtlarının okunması için.

»mslz« manuel RFID yazma/okuma 
istasyonu
Tepe cıvatasındaki ya da kavrama kanalındaki RFID çipin 
manuel olarak yazılması/okunması için. »venturion«a 
serbest olarak ya da bir çalışma tezgahına ayrı olarak 
montaj için.

»autoIDscan« otomatik kamera
Geniş alanlı, kenar uzunluğu 5 mm’den fazla olan DataMatrix 
kodlarının da okunmasını sağlayan özel kamera sistemi. 
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ZOLLER »roboBox«  
robot sistemi

3.600 mm (6 modül)

3.400 mm
2.900 mm (3 modül)

2.
20

0 
m

m6 modüllü ve 3 modüllü  
»roboBox« kurulum ölçüleri

Tam otomatik ve 7/24 –  
robot kumandalı »roboBox« sistemi
Her gün çok sayıda şirinkleme takımı kullanıyorsanız hemen »roboBox«tan fayda sağlayacaksınız.  
Altı modülle »roboBox«’u isteğe bağlı olarak takımların temizlenmesi, montajı, ölçümü ve soğutulması için robot 
kumandalı, tam otomatik bir sisteme dönüştürebilirsiniz. Avantajlarınız: Yüksek verimlilik, yüksek hassasiyet, 
yüksek takım kullanılabilirliği. 

Ölçme, şirinkleme ve soğutma modüllerinin kombinasyonuyla bile »roboBox« tüm şirinkleme proseslerini kendisi 
halleder. 10 µm uzunluk hassasiyetine şirinklenmiş ve tam ölçülmüş takımları seri olarak tam otomatikleştirilmiş 
olarak üretin. Kullanım ömrü sonuna ulaşılmış veya hasarlı takımları hızlıca şirinkleştirin. ZOLLER »roboBox« 
problemsiz şekilde her üretime dahil edilebilir ve hızlıca işletime alınabilir.

»roboBox« – Arabirimleri

»roboBox« – Ölçüm prosesleri

»roboBox« – Montaj prosesleri

Giriş ve çıkış 
Takımları nasıl beslediğinizden ve 
taşıdığınızdan bağımsız olarak savak 
sistemi lojistik prosesinize uyarlanabilir: 
ister manuel, takım tartıları veya taşıma 
sistemiyle. 

Pens adaptörünün vidalanması 
Uygun adaptörler yardımıyla  
pens adaptörlerinde sıkma 
somunu otomatik tanımlı bir torka 
sıkıştırılabilir. Sıkma adaptörleri 
arasındaki değişim de otomatik 
gerçekleşir. Silindirik, altı köşeli 
veya sıkmalı yivli modellerindeki 
somunlar için adaptörler mevcut.

Sıkma vidalarının sıkılması 
Weldon yüzeyli veya hidro 
esnemeli pens adaptörlerinde 
karşılaşılan yatay düzenlenmiş 
sıkma vidaları için cıvatalar 
otomatik sıkıştırılır ve çözülür. 
Aynı zamanda takım sistemlerinin 
tanımlanmış torku ayarlanır ve 
denetlenir. 

Sıcak şirinkleme 
Endüksiyon bobini otomatik 
olarak takım tutucusu üzerine 
iner ve bunu ısıtır. Şaft takımı 
pozisyon bakımından doğru 
şekilde yerleştirilir ve ardından  
bir soğutma çanağı ile hızlıca 
soğutulur. Bu çevrim süresini 
hızlandırır.

powRgrip® presleri 
Uygun pens tutucusuna ve   
REGO-FIX powRgrip® tutma 
adaptörüne sahip takım otomatik 
olarak beslenir ve preslenir.

Denge kalitesi 
Denge modülü yüksek hassasiyete sahip ölçüm ünitesiyle 
izole edilmiştir ve titreşimsiz şekilde »roboBox«’a entegre 
edilmiştir. Ölçüm prosesinden sonra denge kalitesi ölçüm 
parametresi olarak CNC makine kumandasına aktarılabilir. 

Takım geometrileri 
Otomatik montaj prosesinden sonra çap, uzunluk, kesici uç yarıçapı  
ve ayrıca çap'ta ve boy'da salgı gibi takım geometrileri otomatikleştirilmiş 
ölçüm süreçlerinde ölçülebilir. Otomatik işletimin yanı sıra modülde 
manuel ölçümler de yapılabilir, bu esnada »roboBox« dahilindeki 
otomatik işletim kesilmez.

Temizleme 
Sorunsuz ölçüm sonuçları için hem bir konik hem de bir  
kesici uç temizliği gereklidir. Otomatik konik temizliği takım 
tutucularından kiri, yağı ve gresi temizler. Kesici uç temizliği 
yüksek basınç altındaki havayla gerçekleşir. Bu sayede 
havların veya kirin ölçüm sonuçlarına olumsuz etkilemesi 
önlenir.

Tanımlama 
Takımların tanımlaması isteğe bağlı  
olarak DataMatrix kodu veya RFID çiple 
başka bir takım tanımlama sistemiyle 
gerçekleşebilir.
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Etkileyici çeşitlilik
ZOLLER marka bir »venturion« seçerseniz, tüm seçenekleri açık tutmuş olursunuz.  
Birinci sınıf çözümlerden oluşan bir evren bulursunuz. »venturion«unuzun mükemmel 
yapılandırması için size memnuniyetle danışmanlık hizmeti veririz. 
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»venturion 450«                – –  –  – –                 

»venturion 600«     –           –                       

»venturion 800«     –           –                       

»redomatic«   –  – – –         – –                      

»tribos«   –  – – –         – –                      

»reamCheck«   –  – – –        – –                       

»smartCheck«     – – –           –                     

»torquematic«   –  – – –         – –       – – –             

»screwmatic«     – – –         – –  –  – –                 

»roboBox«  – –  – – –  –  –     – –  –  – –       – –     –    
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Bizde mükemmel ürünlerden daha fazlasına  
sahip olursunuz. Size takımlarınızla ilgili özel çözümler  
sunuyoruz. Bunun için size donanımı, yazılımı ve  
servisi kombine ediyoruz.  
Her şey tek elden. Hepsi başarınız için.  
Biz buna, ZOLLER Solutions diyoruz. 

Alexander Zoller | Christoph Zoller

ZOLLER Solutions

ZOLLER servisi
Hedefiniz üretiminizin maksimum verimliliğidir.  
Hedefimiz, sizi üzerinde düşünülmüş sistem  
çözümleriyle desteklemektir. Bunun için kapsamlı  
bir servis sunuyoruz. 

İster mahaldeki kişisel bir danışma olsun, isterse de  
özel gereksinimlere uygun çözümlerin geliştirilmesi  
– ZOLLER için karar verdiyseniz sadece mükemmel 
ürünlere sahip olmazsınız, aynı zamanda üretim 
konusunda benzersiz bir Know-how’a sahip 
olursunuz. Ve elbette, ZOLLER ürünlerinin tüm yaşam 
döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek sorular için her 
zaman yetkili irtibat kişisine.

Üretim akışlarınızın optimizasyonu için 
ZOLLER-Know-how’undan faydalanın. 
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-5° +15°

»cockpit«  
center of gravity

center  
of gravity

with  
list printer

without  
list  
printercenter  

of gravity

axis of gravity

axis of gravity

Herkes için konfor;  
entegre kullanıcı ünitesi
Sağlığı koruyan ve konforlu 
çalışma için entegre kumanda 
ünitesi bireysel olarak çeşitli 
kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 
uyarlanabilir: Yükseklik, dönüş  
ve eğim açısı esnek olarak 
ayarlanabilir.

Uyarı:     P   Hava bağlantısı     E   Elektrik bağlantısı

Kurulum ölçüleri

Monitör askısı ya da »cockpit« ile birlikte kurulum »venturion 450« kurulum ölçüleri

Z (mm) Xa (mm) Xb (mm) H1 (mm)

450 210 310 ~1750

620 210 310 ~1950

820 210 310 ~2150

»venturion 600«’un »cockpit« ile birlikte kurulum ölçüleri

Z (mm) X (mm) H1 (mm)

600 300 + 100 ~ 1.936

800 300 + 100 ~ 2.136

1.000 300 + 100 ~ 2.336

»venturion 800«’un »cockpit« ile birlikte kurulum ölçüleri

Z (mm) X (mm) H1 (mm)

600 500 + 100 ~ 1.936

800 500 + 100 ~ 2.136

1.000 500 + 100 ~ 2.336

1.200 500 + 100 ~ 2.536
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Siège
Siège
Filiale
Représentant

ZOLLER, “Made in Germany” kalitesini taşır –  
ve sizin için tüm dünyada yer alır. 

62 ülkede 85 merkezde mevcut şubeler ve 
temsilcilikler, yerel pazarda müşteriye yakın 
olmayı ve birinci sınıf müşteri danışmanlık 
hizmetini garanti eder.

Merkezi Almanya’da –  
tüm dünyada yanınızda

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

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

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

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

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

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

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

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

SLOVAKYA + ÇEKYA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz I www.zoller.cz

AMERİKA
ABD
ZOLLER Inc. 
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

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

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

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

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

ALMANYA
ANA MERKEZ
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Faks: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

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

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

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

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

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

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

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

TEMSİLCİLİKLER
Arjantin, Avustralya, Belçika, Bolivya, Şili,  
Kosta Rika, Danimarka, Estonya, Finlandiya,  
Büyük Britanya, İran, İrlanda, İtalya, Kolombiya,  
Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,  
Yeni Zelanda, Hollanda, Norveç, Pakistan, Peru,  
Romanya, Suudi Arabistan, İsveç, Güney Afrika,  
Güney Tirol, Tayvan, Macaristan, Venezuela,  
Birleşik Arap Emirlikleri, Beyaz Rusya 

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

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

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

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

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

ENDONEZYA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com
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Ayarlama ve Ölçüm

Takım yönetimi

Kontrol ve Ölçüm

Otomasyon

Her şey tek elden. 
Hepsi başarınız için. 
Hepsi ZOLLER Solutions ile.

Daha yüksek bir tempo, daha yüksek kalite,  
güvenli prosesler – ZOLLER sistem çözümleriyle 
üretim tesisinizden her şeyiyle fazla verim 
alırsınız. Optimum sistem çözümleri ile takımların 
ayarlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi için buna 
dair donanımı, yazılımı ve hizmeti sizin için 
birleştiriyoruz.
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Solutions

TÜRKİYE
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.v Tic. Ltd. Sti.
Alaaddinbey Mahallesi 631. Sokak No: 3/C | TR-16120 NILÜFER / BURSA 
Tel: +90 224 443 66 62 - 68 | Faks: +90 224 443 66 64 
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com




