
Být v budoucnu flexibilnější – inovativní způsoby v testu těsnosti 

NA VELETRHU EUROGUSS 2020 PŘEDSTAVILA SPOLEČNOST ZELTWANGER 
REVOLUČNÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 

 

 
 

Každé dva roky se obor tlakového lití setkává na mezinárodním veletrhu EUROGUSS. V 
tomto roce tam společnost ZELTWANGER kladla rozhodující akcenty svým progresivním 
vývojem ZEDcore.  

 

Revoluce ve věcech testu těsnosti 

(Tübingen, 03.02.2020) ZEDcore je měřicí modul na principu stavebnice. Vězí za tím celosvětově 
jedinečný koncept společnosti ZELTWANGER: Co bylo dosud do testovacích přístrojů pevně 
vestavěné, nyní se používá a uvádí do provozu v režimu Plug and Play. To znamená, že lze pro 
různé procesy testování vyměňovat měřicí moduly v přístroji nebo jeden měřicí modul používat v 
různých přístrojích.  

„ZEDcore vzbudil u zákazníků na veletrhu EUROGUSS velký zájem“, vypráví Steffen Nabholz, 
vedoucí odbytu společnosti ZELTWANGER Dichtheits- und Funktionsprüfung. „To nás 
nepřekvapuje, neboť výhody jsou nasnadě.“ Co zní tak prostě, má hlavu a patu. Krátké prostoje, 
malé předzásobení náhradními díly, úspory času a nákladů při kalibraci, nižší následné náklady – 
pro zákazníky nabízí modulární způsob konstrukce výrazně vyšší flexibilitu a hospodárnost.  

 



Jedna řada pro všechny potřeby 

ZEDcore se používá v téměř celé řadě výrobků ZED. I ty mohli návštěvníci veletrhu na stánku 
společnosti ZELTWANGER shlédnout, od kompaktního testovacího systému ZEDeco pro 
standardní aplikace až po vysoce komplexní, individuálně konfigurovatelné zařízení s posuvnými 
saněmi ZEDsystem. Do třech konstrukčních řad koncipovaný stroj nabídl zainteresovaným 
zákazníkům detailní náhled do souhry zajištění kvality a automatizace, know-how, které se u 
společnosti ZELTWANGER neustále dále vyvíjí. Integrace dodatečných procesů, rychlé přestrojení 
a rovněž nakládání prostřednictvím robotů – to vše bylo zajímajícím se zákazníkům veletrhu 
znázorněno. 

„Pro nás je velmi důležité vidět výzvy budoucnosti“, 
říká Nabholz. „Proto jsou například všechna naše 
zařízení již také vybavena rozhraními pro software 
prediktivní údržby.“ Pohled do budoucnosti je to, co 
společnost ZELTWANGER. Úspěšné dny na veletrhu 
EUROGUSS s mnoha novými kontakty a poptávkami 
ukázaly, že při tom podnik dělá vše správně. 

 

 

 

 

___________________________ 

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“. 
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