Zawsze właściwe rozwiązania –
szafy dopasowane do każdego artykułu

»toolOrganizer«
Intelligentne szafy
narzędziowe przeznaczone
do narzędzi i pojedynczych
komponentów

»keeper«
Szafa narzędziowa
z pionowymi szufladami
do przechowywania
złożonych narzędzi
i oprawek – dostępne
w różnych wielkościach

Szafy narzędziowe mogę być połączone ze sobą w sieci

Praca w sieci
Dzięki połączeniu szaf narzędziowych
z oprogramowaniem ZOLLER Toolmanagement
istnieje możliwość kontroli stanu magazynowego w każdej chwili.
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»twister«
Automat wydający
pojedyncze komponenty
i elementy wyposażenia
narzędzi – dostępny
w różnych wielkościach

»autoLock«
Szafa magazynowa
do przechowywania
narzędzi ręcznych, środków smarujących lub
kontrolno-pomiarowych

za pomocą centralnego banku danych narzędziowych z.One.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Widoczne na zdjęciach systemy narzędziowe mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. BRSMAFE.00-DE 08/2018

ZOLLER

Przechowywanie
narzędzi
Inteligentne rozwiązania przechowywania narzędzi,
pojedynczych komponentów i wyposażenia

zOO
Inteligentne rozwiązania

Szafy narzędziowe – oszczędność
czasu i kosztów

Efektywne przechowywanie danych narzędziowych :
Rozwiązanie idealnie połączonego hardware i software
Przepływ danych
z pomiaru pakietu
narzędzi do maszyny:
Data setup sheet
Setup sheet no.

Z pomocą szaf narzędziowych ZOLLER oszczędzacie Państwo podczas szukania narzędzi i wyposażenia.
Nasze szafy oferują maksymalną przejrzystość i porządek przy minimalnym nakładzie pracy. Różnego
rodzaju modele szaf narzędziowych w zależności od konfiguracji umożiwiają systematyczne magazynowanie i zarządzanie od narzędzi praz pojedyncze komponenty, aż do wyposażenia dodatkowego
jak środki kontrolno-pomiarowe lub inne środki pomocnicze. Dzięki podłączeniu szaf do systemu TMS
zarządzania gospodarką narzędziową istnieje możliwość graficznej wizualizacji miejsc magazynowych
w formacie 3D na planie hali produkcyjnej , uzyskać informacje o minimalnych stanach magazynowych,
a także prostej i szybkiej realizacji zamówień.
Wynik: Koniec z odkładaniem narzędzi w niewłaściwym miejscu, brak przestojów maszyny powodu brakujacych narzędzi - dzięki naszym szafom, narzędzia, pojedyncze komponenty i wyposażenie dodatkowe jest widoczne jak na dłoni i pod pełną kontrolą. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzacie Państwo
mnóstwo czasu i pieniędzy.
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Designation

»toolMax« Mold 01

Machine

C250-3

Parts no.

1711

NC prog. no.
Post-processor

Heidenhain TNC

Pos.in setup sh.

18

Description

Face Mill with inserts

Identity number

T number

18

WS-0582

Magazine slot

Pos.in setup sh.

17

Description

Thread Cutter 4

Identity number

T number

17

WS-0510

Magazine slot

Data setup sheet
Pos.in setup sh.

16

Identity number

Description

Drill D4

T number

16

Setup sheet no.
Designation
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»toolMax« Mold 01
C250-3
Pos.in setup sh.

Parts no.

Description

NC prog. no.

T number

Post-processor

15

Identity number

WS-0939

Thread Cutter 6

1711

15

Magazine slot

Heidenhain TNC

T number

Pos.in setup sh.
14
Identity number
18
Identity number
WS-0582
Description
Drill D6
Face Mill with inserts
14
T number
18
Magazine slot

Pos.in setup sh.
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Magazine slot

ERB-0073

Machine

Description

WS-0937

WS-0716

Magazine slot
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Pos.in setup sh.

17

Description

Thread Cutter 4

T number

17

Pos.in setup sh.

16

Description

Drill D4

T number

16

Pos.in setup sh.

15

Identity number

Magazine slot

Identity number

WS-0937

Identity number

WS-0939

Magazine slot

Description

Thread Cutter 6

T number

15

Pos.in setup sh.

14

Description

Drill D6

T number

14

WS-0510

Magazine slot

Identity number

WS-0716

Magazine slot
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Prosty montaż z pomocą asystenta
montażu narzędzia ZOLLER.

Zestawy narzędziowe są
opracowywane na zasadzie
zestawienia pojedynczych
komponentów i dostępnych
narzędzi.

Centralny bank danych z.One zapewnia jednolitość

Zalety
_ Szybka lokalizacja artykułów
_ Dostępność w "miejscu użytkowania“
_ Permanentny podgląd stanu magazynowego
_ Redukcja „szarej strefy“ i kosztów narzędziowych

Ustawienie i pomiar narzędzia na przyrzędzie
ZOLLER oraz pewne i bezpieczne przesyłanie
danych do maszyny.

Transport narzędzi
z użyciem wózka
narzędziowego ZOLLER
do maszyny.

Transfer danych narzędziowych do maszyny.

Dodatkowymi zaletami są
Dla każdego artykułu można znaleźć pasującą szafę narzędziową. Dla narzędzi, pojedynczych komponentów i wyposażenia
wyświetla się miejsce przechowywania i informacja w jakiej ilości dany artykuł jest dostępny. Artykuły dostępne są po kliknięciu w miejscu, gdzie są potrzebne.

_ Ujednolicone dane narzędziowe
_ Spójny interfejs oprogramowania
_ Połączenie fizycznego narzędzia z cyfrowym odpowiednikiem

