
Kliknutím k automatizované výrobě 

 

 

Odbyt 4.0: S online konfigurátorem společnosti ZELTWANGER si mohou zákazníci sestavit 
nový vlastní inovativní výrobek X-CELL WB kliknutím podle vlastních požadavků – včetně 
cenové informace v reálném čase.  

 

(Tübingen/Dußlingen, 13.09.2019) Optimální vytížení CNC strojů, špičková robotika bez znalostí 
programování, zkrácené doby vystrojování, zkrácené doby amortizace a rovněž hospodárné, 
efektivní a spolehlivé zpracovávání zakázek – s X-CELL WB nastavuje společnost ZELTWANGER 
nová měřítka v automatizaci nakládání obráběcích strojů. I při odbytu manipulační buňky 
způsobilé pro Průmysl 4.0 zaujímá tübingenský podnik roli průkopníka: Zaujatí zákazníci si mohou 
X-CELL WB sestavit pomocí online konfigurátoru podle svých požadavků – a obdrží po dokončení 
konfigurace nezávaznou nabídku včetně cenového údaje v reálném čase. Taková 
transparentnost vůči zákazníkovi je v odbytu výrobních zařízení dosud ojedinělá. „S 
konfigurátorem nabízíme našim zákazníkům možnost přizpůsobit X-CELL WB individuálním daným 
skutečnostem. To platí pro výbavu stroje právě tak jako pro náklady. Neboť zná-li zákazník výši 
investice, může si přesně spočítat návratnost investice“, říká Tobias Schall, pracovník 
odpovědný za výrobek X-CELL-WB u společnosti ZELTWANGER. 

 

Maximální účinnost, která se počítá 

Inovativní robotika, kterou lze ovládat bez znalostí programování, krátké doby přestrojování díky 
intuitivnímu zacházení, maximální účinnost díky vysoké soběstačnosti – s X-CELL WB lze výrobní 
kapacity zvýšit tak snadno jako ještě nikdy. A díky konfigurátoru si může každý provoz pro sebe 
propočítat, zda se automatizace jeho výroby vyplatí a kdy se pořízení X-CELL WB pro podnik 
zaplatí.  



S X-CELL WB může obráběcí stroj běžet 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu, aniž by provoz musel 
dělat zvláštní směny. Zde ušetřené kapacity lze použít na jiném místě a to dovoluje přijímat 
zakázky, které by se jinak musely odmítnout. Navíc se výrazně snižuje sazba za strojohodinu – X-
CELL WB se tak v ideálním případě amortizuje již po několika málo měsících. 

 

V deseti krocích k hotovému zařízení 

Rovněž online konfigurátor přesvědčuje při používání snadným a intuitivním zacházením: prostý a 
oslovující v designu, uspořádaný a přehledný v provádění nabídkami. V deseti krocích si člověk 
nakliká svoji individuální manipulační buňku X-CELL WB: Výběr nosnosti, výběr zásuvek na 
obrobky a k tomu patřících vložek, výběr obrobkových chapačů, situace nakládání, výběr upínací 
techniky a předběžné ražení, volitelné obracecí chapače, inovativní softwarové pakety a rovněž 
výběr rozsáhlých servisních výkonů a zvláštních požadavků.  

Přitom je každý jednotlivý krok konfigurace krátce vysvětlený a jsou popsané příslušné možnosti 
výběru. Hezky názorně: S každým zakliknutým výběrem se příslušně přizpůsobí obrazové 
znázornění. Po dokončení konfigurace získá zákazník přesný přehled vybraných modulů včetně 
cenové informace.  

S jednoduchým a intuitivním zacházením od prvního kliknutí až po nezávaznou nabídku včetně 
cenového údaje: S online konfigurátorem přináší společnost ZELTWANGER na trh skrz naskrz 
samovysvětlující odbytový nástroj, který zákazníkovi nabízí nejvyšší transparentnost a svobodu 
rozhodování – a tím přichází právě tak inovativní jako výrobek, který zákazník obdrží.  

Více informací o inovativním výrobku X-CELL WB a odkaz na online konfigurátor je zde: 
www.xcellwb.com 

 

 

___________________________ 

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“. 

 

http://www.xcellwb.com/

