
Automatizace, laser a test těsnosti: Technologický vůdce ZELTWANGER 

prezentuje na veletrhu Control 2019 a Battery Show Europe 2019 svoji 

hutnou inovační sílu. 

 

SPOLEČNĚ SMĚR BUDOUCNOST  

 

Jeden inovační vůdce na dvou veletrzích na jednom místě ve stejný čas: 

Tübingenský podnik ZELTWANGER ukazuje na veletrzích „Control“ a „Battery 
Show“, které se tento rok konají ve stejnou dobu ve Stuttgartu, svoji hutnou 

inovační sílu.  

Celek v pohledu: Test těsnosti se systémem 

Od 7. do 10. května 2019 nastavuje společnost ZELTWANGER na „mezinárodním 

odborném veletrhu pro zajišťování kvality Control“ vysoký standard v oblasti 

zajišťování kvality pro Průmysl 4.0. Ať elektromobilita, medicínská technika, 

stavba strojů nebo všeobecný průmysl – extrémně přizpůsobivá řada přístrojů 

ZED odráží hluboké odborné porozumění společnosti ZELTWANGER úlohám 

testování veškerých oborů: Od malé měřicí jednotky po automatizovaný test 

těsnosti nabízí ZELTWANGER podle potřeby vhodný systém. Přístroje jsou 

snadno obsluhovatelné, lze je bez problémů implementovat do stávajících 

procesů a díky vlastnímu vývoji softwaru individuálně přizpůsobit potřebám 

zákazníků. Opatřené rozhraním OPC UA jsou všechny přístroje řady ZED způsobilé 

pro Průmysl 4.0 – to je na truhu ojedinělé. 

Úspěšné testování těsnosti a funkčnosti však potřebuje nejen ideální 

přístrojové vybavení, nýbrž i perfektně vyladěný celkový systém. Proto 

společnost ZELTWANGER nabízí kromě špičkových testovacích přístrojů rozsáhlá 

řešení v oblasti analýzy, adaptace, automatizace, služeb a předávání vědomostí 

– paket pro celkovou bezstarostnost pro obory budoucnosti. 

Silný partner pro budoucnost: Inteligentní řešení pro všechny procesy 

Souběžně s Control se koná od 7. do 9. května 2019 Battery Show Europe ve 

Stuttgartu. Na předním evropském veletrhu pro pokrokovou výrobu baterií a 

technologie ukazuje ZELTWANGER, proč se řadí k nejdůležitějším partnerům pro 
oddělení vývoje elektromobility automobilových výrobců: Podnik je specialistou, 

pokud jde o automatizovaný test těsnosti nebo automatizaci montáže a 

svařování při výrobě baterií.  



Společnost ZELTWANGER spojuje know-how testování těsnosti se zkušeností a 

inovační silou vůdčího podniku, pokud jde o komplexní automatizační řešení s 

oboru laserů, robotiky a montáže. Tato kombinace je v oboru nevídaná – a v 

oblasti elektromobility nezbytná. Ať výroba baterií, elektromotorů nebo 
výkonové a řídicí elektroniky: Elektromobilita žije ze spojení inteligentních 

výrobních konceptů se spolehlivým testováním těsnosti. To předpokládá 

rozsáhlé procesní a aplikační know-how – to je DNA společnosti ZELTWANGER. 

Hutnou inovační sílu společnosti ZELTWANGER lze zažít od 7. do 9. května 2019 
na Battery Show ve Stuttgartu, stánek č. 640. A rovněž souběžně od 7. do 10. 

května 2019 na Control 2019 v hale 4 na stánku č. 4108. 

 

 

 

 

 

  


