
ZELTWANGER představuje na Control 2018 svůj kompletní systém 
testování těsnosti a funkčnosti  
 

 

 
S JISTOTOU SMĚR BUDOUCNOST 
Stuttgart/Dußlingen. Od mechanických a mechatronických měřicích a testovacích 

přístrojů až po elektronicky CNC řízené souřadnicové měřicí systémy nebo automatizované 

analytické přístroje – s odborným veletrhem Control přichází od 24. do 27. dubna 2018 

zajištění kvality ve standardu Průmyslu 4.0 do Stuttgartu. 900 výrobců a vystavovatelů 

zařízení pro zajišťování kvality prezentuje 

aktuální světovou nabídku užitečných 

technologií, postupů a výrobků k průmyslovému 

zajišťování kvality. Na světové špičce QS vpředu 

přitom je: tübingenský podnik ZELTWANGER.  

 

 

Ať elektromobilita, automobilový průmysl, medicínská technika, obalový průmysl nebo 

všeobecný průmysl – kompletní zajištění kvality komponentů a montovaných 

konstrukčních skupin v rámci jedné výroby je ve všech oborech nevyhnutelné. 



Tübingenský podnik ZELTWANGER se zde řadí k technologickým a inovačním vůdcům a 

prezentuje se na odborném veletrhu Control komplexním přístupem v testování těsnosti a 

funkčnosti. Komplexní znamená: Pro úspěšné testování těsnosti a funkčnosti nabízí 

ZELTWANGER nejen přístrojové vybavení, nýbrž perfektně vyladěný celkový systém ve 

formě rozsáhlých řešení v oblasti analýzy, adaptace, automatizace, servisu a předávání 

vědomostí.  

 

Lepší umístění s komplexně zamýšlenými řešeními 

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 

– společnost ZELTWANGER ukazuje na odborném veletrhu, jak funguje podařené zajištění 

kvality. S řadou „ZED“ zde představuje podnik extrémně přizpůsobivou řadu přístrojů. Ať 

jako malá měřicí jednotka nebo jako kompletní 

částečně automatizovaná stanice – flexibilní 

řešení jsou procesně bezpečná a lze je snadno 

implementovat do stávajících výrobních 

postupů. Díky vlastnímu vývoji softwaru lze na 

přání provést rovněž individuální úpravy.  

 

S tématy adaptace a automatizace pokračuje ZELTWANGER ve svém komplexním přístupu. 

Na veletrhu Control ukazuje podnik široce založené spektrum procesů a rovněž 

nejrůznější hloubky automatizace. Přitom pokrývá tübingenský podnik neustále celé 

spektrum kompetencí: Konstrukce a výroba, individuální adaptace, ruční koncepty 

testování nebo také plně automatizovaná zařízení na testování těsnosti.  

 

Vše v jedné buňce 

S X-CELL nabízí společnost ZELTWANGER kromě toho řešení, které ideálně vzájemně 

propojuje know-how testování těsnosti a automatizace: Standardizovaná, na robotu 

založená obráběcí buňka je dimenzovaná na klíčové procesy jako test těsnosti, laserové 

svařování, laserové značení nebo manipulace a lze ji snadno doplnit o další úlohy.  

 

Jak vede komplexně vymyšlené testování těsnosti a funkčnosti k trvalému úspěchu, 

ukazuje společnost ZELTWANGER na stánku 4434 v hale 4.  
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