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Magazynowanie narzędzi

Systemy magazynowania narzędzi – NOWOŚĆ w ofercie ZOLLER
ZOLLER – lider w branży pomiaru, kon-
troli i ustawianiu narzędzi skrawa-
jących, wprowadził do swojej oferty 
również systemy związane z magazyno-
waniem i przechowywaniem zarówno 
pojedynczych komponentów, jak i kom-
pletnych zestawów narzędziowych. Po-
niżej krótki przegląd dostępnych szaf 
narzędziowych i ich zastosowań. 

W swojej ofercie ZOLLER posiada 
zarówno »toolOrganizer« do wyda-
wania pojedynczych komponentów 
jak płytki skrawające czy narzędzia 
trzpieniowe (wiertła, frezy, rozwier-
taki itp.), szafy do przechowywa-
nia kompletnych zestawów narzę-

dziowych »keeper«, a także szafy do 
przechowywania środków kontrol-
no-pomiarowych »autoTrack« i szafy 
vendingowe »twister« – idealne do 
wydawania zestawów płytek skra-
wających. Każda z szaf może być po-
łączona z systemem zarządzania go-
spodarką narzędziową ZOLLER TMS 
i oczywiście zintegrowana z przy-
rządem ustawczo-pomiarowym 
ZOLLER wyposażonym w oprogra-
mowaniem »pilot 3.0«. Całą ofertę 
uzupełnia wózek narzędziowy »to-
olTrolley« z innowacyjnymi wkład-
kami na narzędzia, pozwalającymi 
maksymalnie zwiększyć powierzch-

nie przechowywania narzędzi na-
wet do 30% w porównaniu do trady-
cyjnych rozwiązań. 

Szafy narzędziowe mogą być tra-
dycyjne zamykane lub elektro-
nicznie ryglowane i otwieralne po 
zidentyfikowaniu użytkownika. Pod-
łączone z systemem ZOLLER Tool Ma-
nagement Solution pozwalają na wir-

tualny podgląd, zarządzanie stanami 
magazynowi oraz przyjmowanie i/
lub wydawanie narzędzi. 

Zastosowanie magazynów prze-
chowywania narzędzi pozwala prze-
de wszystkim na pełną kontrolę in-
formacji o narzędziach: zakupionych, 
użytych, regenerowanych. Pozwa-
la na śledzenie i nadzorowanie nad 
obiegiem narzędzia, czyli kto, kiedy, 
jakie narzędzie pobrał, kiedy zwró-
cił itd. Porządek w narzędziach bez-
pośrednio przekłada się na oszczęd-
ności związane z zakupem narzędzi 
i ich przechowywaniem oraz pełną 
kontrolę nad magazynem.
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Szafa na pojedyncze komponenty »toolOrganizer« Szafa na złożone zestawy narzędziowe 
»keeper«

Widok magazynu narzędziowego ZOLLER »keeper« ze wskazaniem miejsca  
oraz z podglądem stanu magazynowego


