
Velká odezva na veletrhu Motek a Fakuma 

 

 
 

Test těsnosti a automatizace: Spektrum výkonů společnosti ZELTWANGER získalo u 
odborného publika nejlepší odezvu. 

(Tübingen, 31.10.18) Dva velké veletrhy v jednom měsíci: S veletrhem Motek 2018 ve Stuttgartu a 
Fakuma 2018 ve Friedrichshafenu se v říjnu ve společnosti Zeltwanger něco událo - a vyplatilo se 
to: Všichni do jednoho se ukázali s průběhem obou velkých veletrhů velmi spokojení. „Těší nás 
četné nové kontakty z oblasti elektromobility. Mnoho návštěvníků za námi přišlo s konkrétními 
projekty“, říká Martin Wagner, vedoucí odbytu ZELTWANGER Automation. 34 725 odborných 
návštěvníků z 81 národů plus 974 vystavovatelů z 25 zemí - mezinárodní odborný veletrh pro 
automatizaci výroby a montáže Motek zaznamenal úspěch na celé čáře. „Nejvyšší technologická 
úroveň a nejlepší kvalita odborných návštěvníků se postaraly o velmi dobrou atmosféru“, zní také 
shrnutí ze strany pořadatelů. 

Veletrh Motek především znovu ukázal, že se průmyslová výroba stává stále více digitální, Big 
Data, umělá inteligence a internet věcí jsou v mnoha technologických podnicích již 

praktikovanou realitou. Kdo zde zmešká přípoj, toho rychle 
předběhne jiný. „Spojitá automatizace montážních a 
výrobních procesů je stále důležitější“, říká pořadatelka 
veletrhu, podnikatelka Bettina Schallová. 

Se spolehlivými řešeními pro každý požadavek procesu v 
libovolné hloubce automatizace jde společnost 
ZELTWANGER se svým v oboru nevídaným komplexním 



přístupem stejným směrem. Kromě špičkových přístrojů na testování těsnosti přesvědčuje 
podnik rozsáhlými řešeními v oblasti analýzy, adaptace, dílčí automatizace, služeb a předávání 
vědomostí – paketem pro celkovou bezstarostnost. „To vzbudilo velký zájem na našem 
veletržním stánku a vedlo k zajímavým rozhovorům“, říká Steffen Nabholz, vedoucí odbytu 
Zeltwanger Dichtheitsprüfung. 

Rovněž mezinárodní veletrh pro zpracování plastů Fakuma byl pro společnost ZELTWANGER plným 
úspěchem. 1 933 tržních a technologických vůdců ze 40 národů, 47 650 odborných návštěvníků z 
celého světa – na veletrhu Fakuma se po 26. Prohnalo vše, co má význam ve světě plastů. 
Bezpochyby: obor zažívá boom Neroste však pouze poptávka po plastech, nýbrž i nároky na 
kvalitu materiálu a zpracování. 

Coby nositel kompetencí v oblasti testování těsnosti přesvědčila společnost ZELTWANGER 
inovativní a v praxi ověřenou řadou přístrojů ZED. „Kompletní zajištění kvality je ve zpracovávání 
plastů alfou a omegou. Naše flexibilní řešení ZED zaručují vysokou bezpečnost procesů a lze je 
snadno integrovat do stávajících výrobních postupů. Nabízíme tak spolehlivé zajištění kvality v 
každém výrobním kroku“, říká Nabholz. 

 

 

___________________________ 

ZELTWANGER Holding GmbH 

Vůdce v technologii a kvalitě 

 

Skupina Zeltwanger si s modulárními montážními a testovacími systémy, které lze stavět 
individuálně a flexibilně, vybudovala na trhu velmi úctyhodnou pozici. Jako stěžejní bod jsou 
nabízeny ručně zřetězené linkové koncepty „One-Piece-Flow“ a rovněž ergonomické 
jednomístné systémy. Kromě toho řeší plně automatizované montážní systémy založené na 
nosičích obrobků a robotech požadavky specifické pro zákazníky. Ke spektru patří zařízení na 
testování těsnosti, modulární montážní zařízení, zařízení na osazování kolíků a rovněž lešticí 
zařízení pro keramické substráty. Pro použití v medicínském a biotechnologickém prostředí se 
vyrábějí zařízení podle evropských a amerických norem a směrnici „Good Manufacturing 
Practice“. 

 


