
ZELTWANGER ukazuje na mezinárodním odborném veletrhu pro zpracovávání plastů 
Fakuma 2018 svůj kompletní systém pro účinné testování těsnosti a funkčnosti s médiem 

vzduch 

Alfou a omegou ve zpracovávání plastů je kompletní zajištění kvality 

Lehký, vysoce zatížitelný a flexibilní – plast zažívá boom. Od automobilového průmyslu a letecké 

dopravy přes obalovou a medicínskou techniku až po stavební sektor, všechny obory budoucnosti 

sázejí na lehké a odolné součásti. Neroste však pouze poptávka po plastech, nýbrž i nároky na 

kvalitu materiálu a zpracování. Kompletní zajištění kvality komponentů ve výrobě je proto 

nezbytné.  

Coby technologický a inovační vůdce ve svých oborech nabízí společnost ZELTWANGER spolehlivá 

řešení v oblastech testování těsnosti a funkčnosti v libovolné hloubce automatizace. Na veletrhu 

Fakuma 2018 od 16. do 20. října ve Friedrichshafenu představuje tübingenský podnik svůj v oboru 

nevídaný komplexní přístup. Neboť úspěšné testování těsnosti a funkčnosti potřebuje nejen 

ideální přístrojové vybavení, nýbrž i perfektně vyladěný celkový systém. Společnost ZELTWANGER 

nabízí kromě špičkových testovacích přístrojů rozsáhlá řešení v oblasti analýzy, adaptace, 

automatizace, služeb a předávání vědomostí. 



 

Zkušební médium vzduch zaručuje účinnost 

Ať automobilový průmysl, medicínská technika nebo obalový průmysl, na spolehlivém zajištění 

kvality výrobků závisí vše – pro výrobce i pro uživatele. Právě ve výrobě dílů, například litých 

pouzder a plastových dílů, je včasné rozpoznání chyb materiálu a zpracování jako neúplných 

vytvarování, porézností nebo prasklin pro efektivní výrobu esenciální. Jsou-li vadné díly včas 

rozpoznány, lze zabránit následným chybám a zbytečným nákladům.  

ZED: Jedna silná řada  

Coby nositel kompetencí v oblasti testování těsnosti nabízí společnost ZELTWANGER spolehlivá 

řešení pro každý požadavek procesu v libovolné hloubce automatizace. Skupina ZELTWANGER 

zkoumá, vyvíjí a školí v této oblasti již mnoho let. Tak vznikly vysoce specializované, v praxi 

ověřené systémy testování těsnosti a rozsáhlá vlastní řada výrobků: S řadou ZED představuje 

podnik extrémně přizpůsobivou řadu přístrojů. Ať jako malá měřicí jednotka nebo jako kompletní 

částečně automatizovaná stanice – flexibilní řešení ZED jsou procesně bezpečná a lze je snadno 

implementovat do stávajících výrobních postupů. Díky vlastnímu vývoji softwaru lze na přání 

provést rovněž individuální úpravy. Tak se docílí i pro vysoce náročné materiálové konstelace 

nejlepších výsledků a optimální bezpečnosti procesů. 

Jedna velká řada přístrojů pro všechny úlohy testování, vlastní konstrukce, výroba a vývoj 

softwaru, absolutní jistota dodání, kalibrační služby a rovněž rychlý a kompetentní servis – coby 

nositel kompetencí ukazuje společnost ZELTWANGER na odborném veletrhu Fakuma na stánku 

4434 v hale 4, jak funguje podařené zajištění kvality.  
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