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ZIMMER GROUP – KNOW-HOW FACTORY

NOWE TECHNOLOGIE, KOMPONENTY, BRANŻE I ZREALIZOWANE PROJEKTY NA CAŁYM ŚWIECIE –  
NASZA GRUPA ZNACZNIE SIĘ ROZWINĘŁA, A OFERTA STAŁA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ UROZMAICONA.

NOWA MARKA ZBIORCZA ZIMMER GROUP UŁATWI ORIENTACJĘ WŚRÓD RÓŻNORODNYCH PRODUKTÓW.
GRUPA ŁĄCZY SPÓŁKI ZIMMER GMBH, ZIMMER KUNSTSTOFFTECHNIK, ZIMMER DAEMPFUNGSSYSTEME  
ORAZ BENZ WERKZEUGSYSTEME I, JAKO OŚRODEK WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ KNOW-HOW FACTORY,  
JEST IDEALNYM PARTNEREM DO REALIZACJI TWOICH PROJEKTÓW.

SPRAWD  NAS. ODKRYJ CAŁY ŚWIAT ZIMMER GROUP  CHĘTNIE ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA  
NA TEMAT NOWEJ MARKI ZIMMER GROUP ORAZ NASZYCH TECHNOLOGII.

Informacje na temat innych partnerów sprzedażowych Zimmer Group z całego świata znajdują się na stronie 
http://www.zimmer-group.de/pl/mainmenu/kontakt/ansprechpartner-weltweit
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Rua Wolsir A. Antonini 120 Bairro Fenavinho
BR  95703-362 Bento Goncalves – RS
T +55 54 2102-5400
F +55 54 3451-5494
info.br@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com.br

 
Z    
Level 2-D3 Bldg 4 No. 526
Fu-Te East 3rd Rd 
CN 200131 Pudong, Shanghai
T +86 2161 630506
F +86 2161 005672
info.cn@zimmer-group.com
www.zimmer-group.cn

 
Z    
8, Rue Sophie Germain
FR    67720 Hoerdt
T +33 388 833896
F +33 388 833975
info.fr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.fr

   
Z    
Bretby Business Park
108 Dovedale Building,
Ashby Road, Bretby
GB  Burton on Trent, DE15 0YZ
T +44 1283 542103
F +44 5603 416852
info.uk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.co.uk

 
Z  
Am Glockenloch 2
DE  77866 Rheinau
T +49 7844 9139-0
F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
www.zimmer-group.de

 
Z   
D 802, BRIZ
Survey No. 451
Kasar Amboli, Piragut
IN 412108 Pune
T + 91 91 30 083828
info.in@zimmer-group.com
www.zimmer-group.in

 
Z    
Viale Montegrappa, 7
IT  27100 Pavia
T +39 0382 571442
F +39 0382 571473
info.it@zimmer-group.com
www.zimmer-group.it

 
Z    
26 Saunders Road
CA L4N 9A8 Barrie, ON
T +1 416766-6371
F +1 416766-6370
info.ca@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ca

 
Z    
Ul. Widok 5
PL 43-300, Bielsko-Biala
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.pl@zimmer-group.com
www.zimmer-group.pl

 
Z    
Dorf 23
4751 Dorf an der Pram
T +43 7764 21222
F +43 7764 21222-22
info.at@zimmer-group.com
www.zimmer-group.at
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Z    
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Westbahnhofstraße 2
CH  4500 Solothurn
T +41 32621-5152
F +41 32621-5153
info.ch@zimmer-group.com
www.zimmer-group.ch

 Z  
Z    
Centrum 1746/265
SK Považská Bystrica 01706
T +421 42 4331-788
F +421 42 4331-266
info.sk@zimmer-group.com
www.zimmer-group.sk

Z   
Z    
C./ Charles Darwin 5, Nave 11
ES 28806 Alcalá de Henares/Madrid
T +34 91 882 2623
F +34 91 882 8201
info.es@zimmer-group.com
www.zimmer-group.es

  
Z    
1301 Byucksan digital valley 5,  
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-Gu,  
KR  08513 Seoul 
T +82 2 2082-5651
F +82 2 2082-5650
info.kr@zimmer-group.com
www.zimmer-group.kr
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Z    
9F-3, No. 15, Jingguo Rd.,
Taoyuan Dist.,
TW 330 Taoyuan City
T +866 3 301 8829
F +866 3 301 8929
info.asia@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com

   
Z    
1095 6th Street Ct SE
US Hickory, NC, 28602
T +1 828 855 9722
F +1 828 855 9723
info.us@zimmer-group.com
www.zimmer-group.com



 

Treść i dane odpowiadają stanowi aktualnemu w chwili oddania do druku. Wydanie 03/2019.
Katalog przygotowano z największą starannością, a wszelkie dane poddano weryfikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędne lub niepełne 
dane. Zimmer Group zastrzega możliwość dokonywania zmian technicznych i ulepszeń produktów oraz usług w ramach ich ciągłego doskonalenia. Wszystkie teksty, 
zdjęcia, ilustracje i rysunki są własnością Zimmer Group i chroni je prawo autorskie. Wszelkie formy powielania, obróbki, modyfikacji, przekładu, filmowania oraz zapisu 
i przechowywania w systemach elektronicznych bez zgody firmy Zimmer Group są zabronione.
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Fundament. Stanowią go doskonałe produkty i usługi, które są od lat 
podstawą rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Są one oparte na naszych 
autorskich wyrafinowanych rozwiązaniach i istotnych innowacjach 
technicznych. Dlatego docierają do nas przede wszystkim klienci, którzy 
wymagają najlepszych rozwiązań technologicznych. Właśnie w przypadku 
trudnych zagadnień Zimmer Group osiąga najlepsze wyniki.

t l  Myślimy i działamy w sposób interdyscyplinarny. Jesteśmy znani 
z zaawansowanych procesów w sześciu obszarach technologicznych, 
które obejmują nie tylko prace rozwojowe, ale i produkcję. Oferta firmy 
Zimmer Group jest skierowana do wszystkich gałęzi przemysłu. Jesteśmy 
także znani z tego, że nasi klienci mogą liczyć na indywidualne rozwiązanie 
każdego problemu. Na całym świecie. 

ot acja  Prawdopodobnie najważniejszym warunkiem naszego sukcesu 
jest orientacja na klienta. Jesteśmy usługodawcą w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Nasi klienci mają do dyspozycji centralny punkt kontaktowy, 
gdzie mogą rozmawiać o wszystkich swoich wymaganiach i potrzebach. 
Mając szeroki zakres kompetencji i ofertę obejmującą szeroki zakres 
rozwiązań, jesteśmy w stanie w zindywidualizowany sposób wyjść naprzeciw 
wymaganiom każdego klienta.

    Z   Z    
 Z Z  Z    Z  Z  

Z     Z      Z  
Z    Z       

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA I ZNAJOMOŚCI BRANŻY: 
NASZE PNEUMATYCZNE, HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE 
PODZESPOŁY I SYSTEMY MANIPULACYJNE NALEŻĄ DO 
NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE. 

omponent  Ponad 2000 standardo-
wych chwytaków, jednostek wychylnych, 
elementów wyposażenia robotów i wiele 
innych. Jesteśmy dostawcą pełnych asor-
tymentów o wysokiej jakości technolo-
gicznej i czołowych produktów o wysokiej 
operatywności dostawczej. 

oz iązania pó tan ar o e  Nasz 
modułowy sposób konstrukcji umożliwia 
indywidualne konfiguracje i duże skoki 
innowacyjne w zakresie automatyzacji 
procesów. 

 
Z

PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA ORAZ 
PRODUKTY TYPU SOFT CLOSE ODDAJĄ INNOWACYJNY 
I PIONIERSKI CHARAKTER NASZEGO OŚRODKA WIEDZY 
SPECJALISTYCZNEJ – KNOW-HOW FACTORY. 

rzem o a tec nika amort zac j
na. W rozwiązaniach standardowych 
i na życzenie klienta: nasze produkty są 
znane z najwyższej liczby cykli pracy oraz 
największego możliwego pochłaniania 
energii w najmniejszej przestrzeni kon-
strukcyjnej. 

o t lo e  Projektowanie i produkcja 
masowa amortyzatorów pneumatycznych 
i cieczowych o najwyższej jakości oraz 
operatywności dostawczej. 

prze a   i bezpo re nia  Kompo-
nenty, systemy zamykania albo komplet-
ne urządzenia produkcyjne – jesteśmy 
partnerami wielu znanych firm na całym 
świecie.

 

DLA NASZYCH KLIENTÓW TWORZYMY PODZESPOŁY 
I SYSTEMY TECHNIKI LINIOWEJ, KTÓRE SĄ DOSTOSOWA-
NE DO ICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB.  

lement  zaci ko e i amujące  Oferu-
jemy ponad 4000 wariantów szyn profilo-
wanych i okrągłych oraz do różnorodnych 
systemów prowadnicowych wszystkich 
producentów. Rozwiązania są dostępne 
z napędami manualnymi, pneumatyczny-
mi, elektrycznymi lub hydraulicznymi. 

la t czno  Nasze elementy zaciskowe 
i hamujące dbają o to, aby ruchome kom-
ponenty typu osie Z lub stoły obróbkowe 
utrzymywały swoją pozycję w niezachwia-
ny sposób, a w razie awarii było możliwie 
szybkie zatrzymanie maszyn i instalacji. 

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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W PRZYPADKU SYSTEMÓW I KOMPONENTÓW Z ZAKRESU 
TECHNOLOGII PROCESOWEJ LICZY SIĘ MAKSYMALNA 
SKUTECZNOŚĆ. INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA NA WYSO-
KIM POZIOMIE TO NASZ ZNAK FIRMOWY. 

ogate i zec tronne o ia
czenie  Naszą wiedzę specjalistyczną 
i doświadczenie wykorzystujemy na 
każdym etapie – od tworzenia materiałów, 
procesów i narzędzi, przez projektowanie 
produktów, aż po produkcję seryjną. 

u  u zia  a n  opraco aniu 
pro uktu  Zimmer Group łączy go z ela-
stycznością, jakością i precyzją – także 
przy produktach tworzonych na potrzeby 
określonego klienta.

ro ukcja er jna  Produkujemy wyma-
gające produkty z metalu techniką MIM 
wtryskowego formowania metalu , elasto-

merów i tworzyw sztucznych – elastycznie 
i szybko.

 
Z

ZIMMER GROUP TWORZY INNOWACYJNE SYSTEMY 
NARZĘDZI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW METALOWYCH, 
DREWNIANYCH I KOMPOZYTOWYCH DLA WSZYSTKICH 
GAŁĘZI PRZEMYSŁU. JESTEŚMY PARTNEREM SYSTEMO-
WYM I INNOWACYJNYM WIELU KLIENTÓW. 

ie za i o ia czenie  Doskonale 
znamy branżę i od dziesięcioleci współ-
pracujemy z klientami przy projektowaniu 
agregatów wymiennych, elementów łączą-
cych narzędzie z maszyną oraz systemów 
narzędzi. Dzięki temu możemy zapewnić 
kompetentną pomoc w realizacji nowych 
wyzwań na całym świecie.

omponent  Dostarczamy liczne 
komponenty standardowe z magazynu 
i tworzymy innowacyjne, dostosowane do 
indywidualnego klienta systemy zarówno 
dla klientów OEM, jak i końcowych – 
wykraczając daleko poza branże przetwór-
stwa metalu i drewna.

ó noro no  Centra obróbcze, tokarki 
czy elastyczne gniazda produkcyjne – 
wszędzie można zastosować napędzane 
narzędzia, uchwyty, agregaty oraz głowice 
wiertnicze produkowane przez fi rmę 
Zimmer Group.

 

ZIMMER GROUP NALEŻY DO ŚWIATOWYCH LIDERÓW 
W ZAKRESIE TWORZENIA INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ 
SYSTEMOWYCH. 

n i ualnie  Zespół obejmujący 
ponad 20 doświadczonych konstruktorów 
i projektantów tworzy i produkuje w ści-
słej współpracy z klientami końcowymi 
i integratorami systemów dopasowane do 
potrzeb klientów rozwiązania do zadań 
specjalnych. Może to być proste rozwią-
zanie umożliwiające chwytanie i obsługę 
albo złożone rozwiązanie systemowe.

oz iązania  Rozwiązania systemowe 
znajdują zastosowanie w wielu branżach, 
takich jak budowa maszyn, przemysł 
motoryzacyjny i dostawczy, technologia 
tworzyw sztucznych, elektronika i branża 
towarów konsumpcyjnych, a nawet od-
lewnie: Know-how Factory wspiera wiele 
przedsiębiorstw w zakresie zachowania 
konkurencyjności dzięki wydajnej techno-
logii automatyzacji.

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl



Anschluss 
IO-Link

AMORTYZATORY Z TECHNOLOGIĄ 
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RÓŻNORODNE UKŁADY 
PRZENOSZENIA MEDIÓW

STEEL LINEAR 
GUIDE

ADVANCED CONTROL 
MODUL

 IO-LINKZINTEGROWANA 
TECHNIKA ZAWOROWA

ZINTEGROWA-
NA KONTROLA
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Z  Z  

ni er aln
Siła chwytania większa nawet o 30  od standardowej

Siły statyczne i momenty większe o 10  od standardowych

Szczęki chwytające dłuższe o 10  od standardowych

Waga szczęk chwytających większa o 15  od standardowych

Uszczelnione prowadzenie IP64 / wersja chroniona IP67
z uszczelnieniem pneumatycznym

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Do 30 milionów cykli bez konserwacji

Z  Z  Z   Z  

Pneumatyczne

Elektryczna

Hybrydowa

Nasze portfolio produktów jest 
dopasowane do wymogów naszych 
klientów i zawiera odpowiednie 
rozwiązania dla każdego przypadku 
zastosowania. Seria 5000 oferuje tzw. 
kompleksowy pakiet  – z ochroną 

antykorozyjną, IP67 i 30 milionami cykli 
bez konserwacji.

Mechatroniczne chwytaki czynią każdy 
proces produkcji elastyczniejszym. Są 
one już od 1992 roku stałym elemen-
tem naszego asortymentu, gdyż łączą 
maksymalną wydajność z łatwą obsługą. 
Seria 5000 łączy w sobie cechy układów 
pneumatycznych, elektrycznych i techno-
logii hybrydowej.

Chwytaki są przez nas produkowane i sta-
le ulepszane od 1980 roku. To długoletnie 
doświadczenie znajduje odzwierciedlenie 
we wszystkich naszych chwytakach, ale 
w szczególności w uniwersalnych chwyta-
kach Premium GPP5000.

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

8
1mm – 12mm
6N – 400N
0,008kg – 0,46kg
40
10milionów cykli

Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

4mm – 16mm
100N
0,16kg – 0,20kg
30
2miliony cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

9
3mm – 30mm
85N – 19 275N
0,08kg – 18,9kg
40
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

11
2,5mm – 45mm
140N – 26 950N
0,08kg – 50kg
64/67
30milionów cykli

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
10mm – 16mm
50N – 500N
0,79kg – 1,66kg
40
10milionów cykli

 Z Z   
  

Z
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
10mm – 100mm
60N – 910N
0,35kg – 7,3kg
64
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

1
62,5mm - 150mm
2000N
14,9kg - 21,3kg
54
5milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

5
20mm – 200mm
120N – 3400N
0,3kg – 23,8kg
40
10milionów cykli

Z

 Z Z  Z
Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

8
1mm – 12mm
30N – 1420N
0,025kg – 2kg
40
10milionów cykli

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
6mm – 10mm
540N – 1900N
1,09kg – 2,33kg
64
30milionów cykli

 Z Z  Z  
  

Z
Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
30mm – 160mm
1300N – 2480N
7,4kg – 29kg
40
10milionów cykli

 Z Z  
Z

Z Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
8  – 10
62N – 315N
0,015kg – 0,125kg
30
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

11
2,5mm – 45mm
310N – 72 500N
0,14kg – 100kg
64/67
30milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
6mm – 10mm
540N – 1900N
0,79kg – 1,66kg
64
30milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

8
37,5
5N – 325N
0,01kg – 0,45kg
30
10milionów cykli

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę maks. :
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

2
80mm
60N – 2400N
0,76kg – 2,6kg
40/54
5milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

2
2mm – 4mm
11N – 50N
0,25kg – 0,57kg
40
30milionów cykli
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Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

4
20
2910N – 29 110N
1,3kg – 13kg
40
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
+15  / -2
1330N – 14 500N
0,9kg – 12,1kg
64
30milionów cykli

 Z Z  
Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

6
90
70N – 4250N
0,1kg – 4,1kg
20
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

6
90
430N – 4000N
0,25kg – 4,5kg
64
10milionów cykli

Z

    Z Z Z
Z

  Z  

 Z
Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok całkowity w  :

rednica chwytania:
Masa:

25
1mm – 16mm
4mm – 135,5mm
0,031kg – 2,7kg

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
 O-ringa:

Siła rozwierająca:
Masa:

4
4mm – 130mm
240N – 1450N
0,5kg – 5,4kg

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Skok igły regulowany:
Masa:

4
0mm – 6mm
0,21kg – 0,45kg

 
Z

Skok igły regulowany:
Masa:
Klasa IP:

0mm – 2mm
0,33kg
50

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych: 
Siła przyczepności maks.:
Masa:

4
27N – 450N
0,06kg – 2,2kg

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych: 
Siła przyczepności maks.:
Masa:

4
40N – 720N
0,09kg – 1,3kg

Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:

90
150N
0,55kg

 

 Z Z   
Z

 Z Z   
Z

Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:

4mm
115N – 155N
0,44kg – 0,48kg

 Z
Z

Z

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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i er
o  i k za ajno  ni  tan ar o o

Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej
można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie,
co zwiększa wydajność maszyny.

u  ot ór ro ko

Redukcja niekorzystnych konturów instalacji dzięki
przeprowadzeniu przewodów zasilających bezpośrednio
przez środek kołnierza obrotowego.

ona   i k ze promienio e obcią enie o ka
ni  tan ar o o

ożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości
i długiej żywotności i gwarantują maksymalne
bezpieczeństwo procesu.

Z  Z  Z   Z  

Jako pionier na rynku oferujemy obszerne 
portfolio, nieustannie wyznaczające nowe 
kryteria: oprócz pierwszej na rynkach 
światowych amortyzowanej osi składa-
nej stworzyliśmy na przykład pierwszą 
jednostkę wychylną z blokadą pozycji 
środkowej.

ożyska o dużych rozmiarach umożli-
wiają ekstremalne obciążanie naszych 
jednostek – i tam, gdzie inni producenci 
mają już problemy, my oferujemy niemal 
niezużywający się napęd koła zębatego 
z umieszczonymi na zewnątrz zderzakami.

Podczas wychylania najważniejszy jest 
możliwie najkrótszy czas taktowania. 
Samodzielnie przez nas zaprojektowane 
amortyzatory z technologią rowka spiral-
nego oferują najlepszą amortyzację po-
zycji krańcowej na rynku i są idealne dla 
naszych wydajnych jednostek wychylnych 
z bardzo krótkimi czasami taktowania.

ZZ

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem



11

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

9
90  – 270
0,15Nm – 247Nm
0,04kg – 12,5kg
54
1,5miliona cykli

  

Z

 Z  

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
90  – 180
0,3Nm – 1,2Nm
0,17kg – 0,46kg
41
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

6
0  – 180
1,5Nm – 130Nm
0,6kg – 41,1kg
64
10milionów cykli

Z   

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

4
90
10Nm – 64Nm
0,65kg – 3,5kg
30
10milionów cykli

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

6
180
1,5Nm – 120Nm
1,2kg – 48,2kg
64
10milionów cykli

Z Z  

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

3
90  – 180
0,1Nm – 1,6Nm
0,3kg – 2,2kg
54
10milionów cykli

Z Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

5
90  – 180
1,2Nm – 57Nm
0,45kg – 28kg
54
10milionów cykli

Z

Liczba rozmiarów konstrukcyjnych:
Kąt wychylenia:
Moment obrotowy:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

2
Bez ograniczeń
12Nm – 64Nm
4kg – 15,9kg
54
5milionów obrotów

  

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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e n  c t prz  pa ku ci nienia

System redundantny, wytworzony przez połączenie pochłania-
cza sprężynowego z mechanicznym układem samoistnego
hamowania, gwarantuje bezpieczeństwo maszyny.

k tremalnie ni ka kon trukcja

Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem
i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych
elementów.

ieograniczona ró noro no  przeno nikó  me ió

Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transporto-
wać, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno
znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania

Z  Z  Z   Z  

Wysokość konstrukcyjna redukuje 
obciążenie graniczne robota. Dlatego też 
nasze komponenty robotów konstruujemy 
w bardzo płaskiej wersji, z możliwością 
łączenia ze sobą bez dodatkowych płyt 
pośredniczących. Bezpośredni montaż na 
robotach odbywa się za pomocą kołnie-
rza przyśrubowanego zgodnie z normą 
EN ISO 9409-1.

Chcesz zbudować maszynę i mieć wol-
ność wyboru w kwestii układu przenosze-
nia mediów  Nasza fi rma zapewnia wybór 
spośród wielu standardowych elementów 
zasilających. Z przyjemnością zapro-
jektujemy także specjalne rozwiązanie 
indywidualne.

Naszym głównym celem jest bezpieczeń-
stwo produkcji. Nasze zmieniacze narzę-
dzi oferują zatem najwyższą niezawod-
ność – dzięki możliwemu do włączenia 
układowi sensorycznemu, wbudowanej 
sprężynie do podtrzymania siły i niesa-
mowicie wytrzymałym, stykającym się 
z liniami sworzniom blokującym.

Z Z

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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Z

Z

Z

Z Z

Z

 Z

Z   

Z

Z

Z 
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Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Przeniesienie energii pneumatyczne:
Przeniesienie energii elektryczne:

TK31 – TK80
5kg – 50kg
4–8 elementów
opcjonalnie przez 
element zasilający

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Przeniesienie energii pneumatyczne:

Przeniesienie energii elektryczne:

TK160 – TK200
500kg – 1000kg
opcjonalnie przez 
element zasilający
opcjonalnie przez 
element zasilający

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Wychylenie w  /Y:

TK40 – TK160
7kg – 75kg
2mm – 10mm

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Wychylenie osi Z:
Wychylenie w poziomie +/-:

TK50 – TK125
6kg – 150kg
6mm – 23mm
9  – 12,5

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Przeniesienie energii pneumatyczne:
Przeniesienie energii elektryczne:

TK40 – TK160
15kg – 200kg
4–8 elementów
4–12-biegunowe

Do przenoszenia prądów sygnałowych 
i obciążenia

Do przenoszenia układu hydraulicznego, 
pneumatycznego i próżniowego

Odpowiedni dla ponad 40 różnych rodzajów 
robotów i możliwy do połączenia z 16 różnymi 
chwytakami do załadunku maszyn

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Przeniesienie energii pneumatyczne:
Przeniesienie energii elektryczne:

TK40 – TK160
20kg – 300kg
4–10 elementów
opcjonalnie przez 
element zasilający

Kołnierz montażowy:
Zalecany ciężar do manipulacji:
Przeniesienie energii pneumatyczne:
Przeniesienie energii elektryczne:

TK125
200kg
8 elementów
4-biegunowe + PE
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Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

60mm
 140N

2,0kg
40
5milionów cykli

  

Skok na szczękę:
Siła chwytania:
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

60mm
820N
1,8kg
40
5milionów cykli

Z

Funkcje zabezpieczające: STO + mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku 
napięcia

Z

Funkcje bezpieczeństwa STO + mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku 
napięcia + szczęki ochronne zapobiegają przekroczeniu 140N

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

10mm
 140N

0,68kg
40
10milionów cykli

Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

6mm
 140N

0,76kg
40
10milionów cykli

Zabezpieczenie siły chwytania przy spadku ciśnienia za pomocą wbudowanej 
sprężyny

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

37,5
 140N

0,82kg
40
10milionów cykli

Zabezpieczenie siły chwytania przy spadku ciśnienia za pomocą wbudowanej 
sprężyny

Z

 Z Z  

Współpraca Współpraca

 
 Z  

W obszarze współpracy człowiek-robot fi rma Zimmer Group 
jest od samego początku pionierem i jednym z czołowych, 
światowych producentów komponentów HRC. Dzięki naszym 
projektom realizujemy nasze założenie – zwiększenie wydajności 
procesów pracy poprzez takie scalenie współpracy człowiek-
robot, aby możliwe było optymalne wykorzystanie obu 
potencjałów.

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem

Z

 Z Z   

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :

Skok na szczękę:
Siła chwytania maks. :
Masa:
Klasa IP:
Bezobsługowość maks. :
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omponent
 Systemy produkcyjne i maszyny będą w przyszłości oparte na niezależnie działają-

cych, inteligentnych komponentach i podzespołach mechatronicznych. Coraz więcej 
funkcji jest zintegrowanych bezpośrednio w podzespołach, a dane są coraz częściej 
przetwarzane w sposób zdecentralizowany w komponentach. Same łączą się w sieć, 
organizują i konfi gurują, przejmując lub odciążając w ten sposób funkcje nadrzęd-
nego poziomu sterowania. Komponenty Zimmer Industrie 4.0 komunikują się przez 
IO-Link, dzięki czemu połączenia w codziennym użytkowaniu realizowane są przez 
wtyk M12, umożliwiający przesyłanie wszystkich sygnałów oraz mocy.

ink  inter ej  komponentó  n u trie 
 IO-Link jest pierwszym światowym standardem obsługi wejść/wyjść w dziedzinie 

komunikacji – od systemu sterowania, aż po najniższy poziom systemu automatyki. 
Ten standard IO-Link stanowi niezależne od magistrali polowej połączenie od punktu 
do punktu. Zimmer Group stosuje IO-Link do włączania inteligentnych komponentów 
w prawie każde środowisko automatyzacji.

at  monta  iele korz ci
 IO-Link jest łatwy do zainstalowania i zintegrowania, wymaga mniejszej liczby kabli 

i ujednolica okablowanie. Do wykonania połączenia od punktu do punktu wystarczy 
standardowy nieekranowany przewód 5-żyłowy. Zachowanie sprawdzonych struktur 
okablowania oraz kompatybilność z konwencjonalnym okablowaniem zapewniają 
ochronę wcześniejszych inwestycji.

 
 Z

ro ta ob uga
 Obsługa naszych komponentów Industrie 4.0 jest teraz zintegrowana 

w układzie sterowania robotów marki YASKAWA i Universal Robots. 
Integracja kolejnych producentów jest w toku, a w razie potrzeby można 
ją zamówić. Przy użyciu panelu obsługi robota można ręcznie konfi guro-
wać komponenty i integrować z przebiegiem programu. Przez intuicyjny 
interfejs użytkownik może sterować całym asortymentem chwytaków 
IO-Link fi rmy Zimmer Group oraz korzystać ze wszystkich pneumatycz-
nych, elektrycznych, hybrydowych, serwoelektrycznych oraz cyfrowych 
komponentów w robotach. 

ro te je t po pro tu lep ze
 Taka integracja umożliwia uniwersalne wykorzystanie profi li użytkowych 

oraz proste dostosowywanie i zapisywanie parametrów urządzenia. 
Pełne wdrożenie i uruchomienie trwa tylko kilka minut. HMI fi rmy Zimmer 
umożliwia ponadto diagnostykę condition monitoring  lub konserwację 
prewencyjną predictive maintenance  komponentów. 

HMI na przykładzie Universal Robots

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Zmieniacz narzędzia Elementy zasilające

Płytki pośredniczące Modular Construction 
System

Płytka pośrednicząca Kołnierz kątowy Płytka pośrednicząca

  

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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Z  

System modułowy MCS ang. Modular Construction System  
umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do obrabianych 
przedmiotów bez zwiększania nakładów konstrukcyjnych. Dzieje 
się tak za sprawą pojedynczych komponentów, które można ze 
sobą dowolnie łączyć. W asortymencie znajdują się profi le, ele-
menty wyrównawcze, gniazda ssawek, a także palce chwytające, 
które gwarantują bezpieczne trzymanie obrabianego elementu 
podczas transportu.

  

 
 

Z

Skok:
Siła:

15mm – 300mm
40N – 950N

Skok na popychacz:
Siła wysuwu:

10mm – 60mm
40N – 220N

Skok:
Siła wysuwu:

10mm
10N

Z
ZK

Moment zamykający
Skok na szczękę:

rednica cięcia maks. :

54Nm – 400Nm
4,25  – 13
11mm

Kąt wychylenia:
Materiały:

30
stal, aluminium

 

Z

Z Z Z

Z

Z Z  

Z

Z  

Z

Z

 Z  
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DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ 
NA OBCIĄŻENIA

TRWAŁOŚĆ

TECHNOLOGIA ROWKA 
SPIRALNEGO

WERSJA 
NIERDZEWNA

PRECYZYJNE TŁUMIENIE 
Z NIEWIELKIMI DRGANIAMI

DUŻE POCHŁANIANIE 
ENERGII

WYSOKOWYDAJNE TWORZYWO 
SZTUCZNE TPC

SPECJALNIE 
ZAPROJEKTOWANY 
KSZTAŁT
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 Z  Z
Z Z   

Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego

Długa trwałość dzięki niewielkiemu zużyciu ze względu na hydrostatyczne prowadzenie tłoka

Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej

Mechanizm 
dławienia

Technologia rowka 
spiralnego

Amortyzatory z serii High Energy są napełnione olejem w taki sposób, że sprężyna wyrów-
nania objętości jest wstępnie naprężona. Poprzez automatyczną nastawę sprężyny można 
kompensować utratę oleju, co przedłuża czas życia amortyzatora.

o ierzc nia a ienia

Skok [mm]

1
2 

2

1

Linia wzorcowa
PowerStop

i a 

kok mm

o ierzc nia a ienia

Skok [mm]

1
2 

1

2

Linia wzorcowa
Powszechne amortyzatory

i a 

kok mm

Z Z  
Z  

Z Z     Z
Z  

  

  

Amortyzatory przemysłowe PowerStop cechuje wyjątkowa technologia rowka spiralnego. W odróżnieniu od tradycyjnych 
amortyzatorów przemysłowych z wierconymi otworami dławiącymi zwężający się równomiernie rowek spiralny powoduje precyzyjne 
amortyzowanie zapewniające niski poziom wibracji. Amortyzatory przemysłowe PowerStop dzięki optymalnemu obciążeniu 
zapewniają maksymalne pochłanianie energii na najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.

Z  Z  Z   Z  

Z  

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Z  

Powszechne amortyzatory gumowe
wykazują bardzo niski stopień amorty-
zacji i pełnią raczej funkcję odbojnika
niż amortyzatora. Odbierają z systemu
bardzo małą część energii kinetycznej,
co prowadzi do uszkodzeń urządzenia.

Amortyzatory strukturalne BasicStop
o wysokim stopniu amortyzacji wyzna-
czają nowy, wysoki standard w zakre-
sie amortyzacji materiałowej.

Cechą szczególną amortyzatorów strukturalnych BasicStop jest ich przemyślany kształt i wykonanie z wysokowydajnego
tworzywa sztucznego TPC.

Dopiero dzięki specjalnej obróbce amortyzator strukturalny osiąga swoje wyjątkowe właściwości, aby nawet w najtrudniejszych
warunkach przejmować jak najwięcej energii i uzyskiwać przy tym wysoki stopień amortyzacji.

Wysokowydajne tworzywo sztuczne TPC:
      Wysoka wytrzymałość i odporność na działanie mediów
      Brak typowego dla gumy pęcznienia, kruszenia i rozkładu materiału
      Duży zakres temperatur

Wysoki stopień amortyzacji i pochłaniania energii w najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej

Niezawodna sprężystość

Większa trwałość niż w przypadku amortyzatorów gumowych

Możliwość zastosowania niezależnie od prędkości

Możliwość całkowitego recyklingu dzięki właściwościom termoplastycznym
  Odporność na działanie środków chemicznych i mediów jest opisana w katalogu techniki amortyzacyjnej 
lub na stronie www.zimmer-group.pl

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Amortyzacja

mort zator  przem o e

Energia uderzenia

mort zacja a pr to

Amortyzatory strukturalne mort zator  gumo e pr na
Sprężystość

Zabezpieczenie na wypadek zatrzymania awaryjnego 
w osi przejazdu konika wrzeciona

Amortyzacja pozycji krańcowej w osiach linearnych 
modułów produkcyjnych firmy ELHA

Amortyzacja drzwi maszyny w centrum obróbczym

 Z  Z
Z Z   

Z  Z  Z   Z  

Z  

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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 Z  Z

 z b ze obliczanie i bór amort zatoró
Obliczanie, pomoc w wyborze i konfi gurator

 rzejrz ta pomoc borze
Amortyzator pasujący do danego obciążenia

kuteczne roz iązanie o t pne po ób mobiln
Bezpośredni dostęp zawsze na stronie http://www.zimmer-group.de/pl/pdti

Z  Z

 Wielkość:
Skok:
Pochłanianie energii 
maks. :

M8 – M45
5mm – 25mm

1,5Nm – 350Nm

 Wielkość:
Skok:
Pochłanianie energii 
maks. :

M4 – M45
3mm – 50mm

0,5Nm – 1200Nm

 Wysokość:
Skok:
Pochłanianie energii 
maks. :

Stopień amortyzacji 
maks. :

11mm – 109mm
5mm – 56mm

2Nm – 2950Nm

75

 Wysokość:
Skok:
Pochłanianie energii 
maks. :

Stopień amortyzacji 
maks. :

53mm – 252mm
30mm – 198mm

450Nm – 17800Nm

65

 Wysokość:
Skok:
Pochłanianie energii 
maks. :

Stopień amortyzacji 
maks. :

23mm – 88mm
15mm – 60mm

1,2Nm – 290Nm

60

 Z  Z
Z  

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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la ki
 Nasze amortyzatory pneumatyczne odznaczają się szcze-

gólną trwałością. Wiele projektów świetnie się sprawdziło 
w praktyce i jest dziś objętych patentami.

 W przypadku amortyzatora pneumatycznego proce  amor
t zacji charakteryzuje się fazą hamowania z krótkim zatrzy-
maniem i przejściem w fazę domykania.

 arakter t ki przebiegają podobnie w przypadku wszyst-
kich amortyzatorów pneumatycznych. Przy różnych obciążal-
nościach wykazują niemal równoległe przesunięcie.

Każdy amortyzator pneumatyczny jest poddawany automatycznej kontroli 
wzrokowej

aj kuteczniej ze
 Od wielu lat amortyzatory cieczowe są stałą pozycją w ofercie 

produktów Zimmer Group. Nasze amortyzatory cieczowe 
odznaczają się wysokim bezpieczeństwem i dużą wytrzyma-
łością.

 roce  amort zacji w amortyzatorze cieczowym charakte-
ryzuje się niezauważalnym przejściem od fazy hamowania do 
fazy domykania bez momentu zatrzymania pomiędzy nimi.

 arakter t ki są różne w zależności od zastosowanego 
amortyzatora cieczowego, mogą być liniowe, liniowo-statycz-
ne lub przebiegać według tzw. krzywej S.

Z  Z Z  Z

 Z    
Z Z  

Z   

W działach rozwoju dostosowujemy amortyzatory pneumatyczne 
i cieczowe do wymagań zleceniodawców i stale je optymalizu-
jemy, szukamy również nowoczesnych rozwiązań dla najróżniej-
szych branż. Zwiększa to różnorodność naszego asortymentu 
produktów oraz związane z tym możliwości rozwiązań. Dzięki 
 naszemu bardzo profesjonalnemu działowi automatyzacji jeste-
śmy w stanie zapewnić również racjonalną produkcję masową 
na skalę przemysłową na własnych urządzeniach. W bliskiej 
współpracy z naszym zespołem ds. jakości tworzymy produkty 
na najwyższym poziomie. aden amortyzator nie opuszcza zakła-
du bez kontroli. Jednocześnie stale rozwija się nasz dział dystry-
bucji, aby w przyszłości zwracać dokładną uwagę na wymagania 
i życzenia naszych klientów na całym świecie oraz wykorzystywać 
sytuację na rynku również pod kątem nowych produktów.

0
0
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  aza  aza omykania z amortyzac  czas zamykania

aza  omykanie zako czone

Faza 2: Krótkie zatrzymanie/punkt zwrotny

Faza 1: Faza mocnego hamowania

 

  Charakterystyka amortyzatora cieczowego ― krzywa S

Charakterystyka amortyzatora cieczowego ― stała liniowa

Charakterystyka amortyzatora cieczowego ― liniowa
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Faza 1: Faza mocnego hamowania
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omponent  o zu  a
Amortyzacja szu  ad stała się już nieodzownym standardem.

Zimmer Group to specjalista w dziedzinie amortyzacji szu  ad,
który zapewnia komfort działania na najwyższym poziomie.

Nasze pojedyncze amortyzatory do szu  ad odznaczają
się szerokimi możliwościami dopasowania i zintegrowania
z systemami klientów. Dzięki temu oprócz bogatej gamy pro-
duktów podstawowych możemy zaoferować niestandardowe
rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

rec z jne  opa o ane  pra zone

mort zator  o rz i prze u n c
Ze względu na oszczędność miejsca drzwi przesuwne
są coraz częściej wykorzystywane w pokojach dziennych,
gabinetach i sypialniach.

Firma Zimmer Group oferuje najnowszą technologię na tym
rozwijającym się rynku.

Nasze podzespoły do amortyzacji drzwi przesuwnych można
bez trudu wbudować w gotowy system szynowy dzięki ich
szerokim możliwościom dopasowania.

Zaa an o ane  ajne  nieza o ne

mort zator  cieczo e o klap
Wyraz klapa  wywodzi się z niemieckiego słowa Klappen
oznaczającego klepanie, uderzanie bąd  klaskanie.
Właśnie temu zjawisku Zimmer Group zapobiega dzięki
amortyzatorom cieczowym do klap.

Nasze amortyzatory do klap odznaczają się szczególnymi
możliwościami dopasowania oraz szerokim wyborem
wariantów.

Pionierskim rozwiązaniem w tej dziedzinie są nasze
amortyzatory cieczowe. Różne wymiary, siły i właściwości
amortyzacji – oferujemy amortyzatory cieczowe do każdego
zastosowania.

a e  mocne  tr a e  ró noro ne

mort zator  o za ia ó
Skuteczne amortyzatory Zimmer Group do szu  ad to rozwią-
zania doposażeniowe łatwe w montażu.

Szczególnie przyjazny dla użytkownika jest system regulacji
siły amortyzacji w wersji VOLPINO, który można dopasować
do masy drzwi już po montażu.

Wersja BELLINO  wyróżnia się możliwością zamontowania
w  bardzo  wąskiej przestrzeni konstrukcyjnej.

ocne  ela t czne  przem lane

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl



PRZYŁĄCZE PLUS

ZINTEGROWANY ZAWÓR SZYBKIEGO 
ODPOWIETRZANIA

DOSTĘPNY DO WSZYSTKICH SZYN 
PROWADZĄCYCH I ROZMIARÓW

MECHANIZM KLINOWY AKUMULATOR 
SPRĘŻYNOWY

ZINTEGROWANA FUNKCJA 
HAMOWANIA AWARYJNEGO

JEDEN ELEMENT FUNKCYJNY 
NAJWIĘKSZA SZTYWNOŚĆ
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Największa siła utrzymująca przy minimalnych gabarytach

Bardzo dokładne pozycjonowanie

Wysoka sztywność

Przyłącze PLUS zapewniające większe siły utrzymania

Asortyment przekraczający 4000 zgodnych z normami produktów to 
wynik ponad 20 lat doświadczenia i znajomości rynku. 

 Z     

    Z  Z

Najnowsza seria LBHS ponownie świadczy o naszych
kompetencjach technologicznych.

Hydrauliczny element hamujący, który jest złożony z pojedyncze-
go podzespołu funkcyjnego, nie zawiera żadnych ruchomych
części i wywiera siły hamowania i trzymania wyłącznie na skutek
naprężenia wewnętrznego korpusu. Zapewnia to największą
sztywność oraz najszybszy czas reakcji.

Stan bezciśnieniowy:
zamknięte

Doprowadzone ciśnienie:
otwarte

z b z  bór elementó  zaci ko c  i amując c
Pasują do ponad 20 000 kombinacji szyn i pojazdów

rzejrz ta pomoc borze
Bezpośredni podgląd danych technicznych + pobieranie CAD

kuteczne roz iązanie o t pne po ób mobiln
Bezpośredni dostęp zawsze na stronie
http://www.zimmer-group.de/pl/plt

Z    Z     

1 Profi l styku
2 Mechanizm klinowy
3 Powstający ruch poprzeczny
4 Tłok Przyłącze PLUS

Dzięki swojej przekładni klinowej fi rma Zimmer Group stała się pionierem w zakresie zacisków i hamulców do prowadnic
profi lowych i okrągłych wałkowych.

Wszystkie elementy pneumatyczne są wyposażone w sprawdzoną przekładnię klinową, zapewniającą największe przełożenie
mocy oraz jedną z najlepszych liczbę cykli wynoszącą ponad 5mln wartość B10d .

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Siła utrzymująca do 
2000N

MK Siła utrzymująca do 
2250N

Siła utrzymująca do 
3300N

Siła utrzymująca do 
4700N

Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowaWersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa

Siła utrzymująca do 
7700 9200 N

Wersja standardowaWersja standardowa

Siła utrzymująca do 
2500N

Siła utrzymująca do 
1900N

Siła utrzymująca do 
1900N

Wersja wąska Wersja wąska Wersja wąskaWersja wąska Wersja wąska Wersja wąska

Siła utrzymująca do 
300N

Siła utrzymująca do 
550N

Siła utrzymująca do 
700N

Wersja miniaturowa Wersja miniaturowa Wersja miniaturowaWersja miniaturowa Wersja miniaturowa Wersja miniaturowa

 
Z  

Siła utrzymująca to siła, którą można maksymalnie przykładać w kierunku osiowym. 
Podane wartości siły utrzymującej każdego elementu zaciskowego i hamującego zostały przed dostawą sprawdzone 
z zastosowaniem cienkiej warstwy smaru ISO VG 68 . Zastosowanie innych środków smarowych i olejów może mieć wpływ 
na działanie czynnika tarcia, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zmniejszenia siły utrzymującej.

F  maks. siła 
utrzymująca

 Z

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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Siła utrzymująca do 
46 000N

Siła utrzymująca do 
46 000N

Siła utrzymująca do 
15 000N

Siła utrzymująca do 
1800N

Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja wąska Wersja standardowaWersja standardowa Wersja standardowa

  

Z Z

Z Z Z  

Siła utrzymująca do 
2000 N

MKR Siła utrzymująca do 
1850N

Siła utrzymująca do 
1650N

Siła utrzymująca do 
52 000N

Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowaWersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa

Moment trzymający 
statyczny do 770Nm

Obrotowa

 u tabilne
Pozostaje w bieżącej pozycji

 normalnie ot arte
Otwieranie bezciśnieniowe

 normalnie zamkni te
Zamykanie bezciśnieniowe

Wersja wąska

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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DOWOLNOŚĆ GEOMETRII

DOWOLNOŚĆ MATERIAŁÓW

PRODUKCJA SERYJNA
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Proszek metalowy, 
środek wiążący

Cześć surowa Część brązowa Część metalowa

Materiał wyjściowy składa 
się w ok. 60  obj. z danego 
proszku metalowego i w 40  
obj. ze środka wiążącego 
w postaci mieszanki polime-
rów i wosków. Kluczowe zna-
czenie ma jednolita mieszanka 
wszystkich składników.

rodek wiążący jest topiony 
w podwyższonej temperaturze, 
a bardzo lepka masa z proszku 
metalowego i środka wiążące-
go jest pó niej natryskiwana 
w formie wtryskowej. Powstałe 
w ten sposób detale z proszku 
metalowego i środka wiążą-
cego są nazywane częściami 
surowymi .

Z części surowej usuwa się 
główną ilość środka wiążące-
go. W temperaturach między 
400 C a 900 C pozostały 
środek wiążący odparowuje 
z części. Cząstki metalu wiążą 
się, tworząc tak zwane szyjki 
spiekane, co zapewnia części 
dostateczną stabilność.

Części są zagęszczane 
w wysokich temperaturach, 
najczęściej ponad 1000 C. 
Dany profi l temperatury 
w piecu do spiekania zależy 
w dużym stopniu od materiału 
i geometrii części. Ten krok 
procesu musi zostać staran-
nie dostosowany do danej 
geometrii części oraz danego 
materiału.

  

Niedroga produkcja seryjna złożonych części metalowych

Redukcja kosztów do 65  w porównaniu z tradycyjnymi procesami produkcji

Dowolność materiałów: stale niskostopowe, stale szlachetne, stale HSS
oraz stopy twarde, tytan, stopy tytanu lub wolframu

Produkcja seryjna części o masie 0,3 – 150g

Możliwość wykonania złożonych części o grubości ścian do 0,2mm

Możliwość wykonania otworów, gwintów wewnętrznych i zewnętrznych,
podcięć i zazębień

Trwałość mechaniczna oraz możliwość obróbki tak jak w przypadku
konwencjonalnie produkowanych elementów

Regulowanie twardości części w trakcie procesu spiekania

Dowolność geometrii podczas projektowania części lub podzespołów

Projektowanie części lub wsparcie podczas konstruowania ze strony bardzo
doświadczonego zespołu ds. rozwoju

Podstawa części jako element ciśnieniowy 3D, wtryskowy lub frezowany

Z  Z  Z  – Z  

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Nr materiału spiekany hartowany Właściwości
trz ma o  

na rozciąganie 
mm

ar o  trz ma o  
na rozciąganie 

mm
ar o  

260 85  
45HRB

600  
55HRC

Wysoka odporność 
Trwałość w długim okresie 
Twardość powierzchni i 
doskonała jakość powierzchni

415 110  
62HRB 1100 490 – 590  

48 – 55HRC

380 120  
69HRB

700 150  
79HRB 1300 300 – 510  

30 – 50HRC

r 1.3505 900 230  
97HRB

 700 
60HRC Duża odporność na zużycie i twardość

1.6523 650 190  
90HRB   

650 – 800  
58 – 64HRC

Wysoka twardość powierzchni w połączeniu  
z ciągliwością

r o 1.7225 700 130  
71HRB 1450 450  

45HRC
Duża trwałość i ciągliwość, utwardzanie przez azotowa-
nie zapewnia twardość powierzchni  600 HV10

1.6565 700 130  
71HRB 1450 450  

45HRC Duża trwałość i ciągliwość

tale ni ko topo e

Nr materiału spiekany hartowany Właściwości
trz ma o  

na rozciąganie 
mm

ar o  trz ma o  
na rozciąganie 

mm
ar o  

1.4542 800 320  
32HRC

370  
38HRC

Martenzytyczna, ferromagnetyczna stal szlachetna,  
duża odporność na korozję, możliwe utwardzanie 
wydzieleniowe

1.4404 450 120
Austenityczna stal szlachetna o doskonałej odporności 
na korozję, niemagnetyczna, średnia twardość, duża 
ciągliwość, doskonałe właściwości polerowania

1.4028 800 600 
55HRC 1560 730 Duża twardość, odporność na zużycie, dobra odpor-

ność na korozję

 mo mod. 1.4125 780 350 
35HRC

590  
55HRC

Odporna na korozję martenzytyczna stal szlachetna 
o dużej twardości

ier ze ne tale zlac etne

Nr materiału spiekany hartowany Właściwości
trz ma o  

na rozciąganie 
mm

ar o  trz ma o  
na rozciąganie 

mm
ar o  

1.3343 1200 520  
50HRC

820 
64HRC

Odporna na zużycie  
stal szybkotnąca

tale narz zio e

top  t tanu
Nr materiału spiekany Właściwości

trz ma o  
na rozciąganie  

mm
i gra e 3.7035 340 Biokompatybilna, dobra odporność na korozję, dobra odporność chemiczna, niska gęstość

i l  gra e 3.7165 850 Biokompatybilna, dobra odporność na korozję, dobra odporność chemiczna, bardzo dobre właściwości 
mechaniczne, niska gęstość

Nr materiału spiekany hartowany Właściwości
trz ma o  

na rozciąganie 
mm

ar o  trz ma o  
na rozciąganie 

mm
ar o  

e i Wysoka gęstość

etale ci kie na bazie ol ramu

Nr materiału spiekany Właściwości
trz ma o  

na zginanie 
mm

trz ma o  
na ci kanie 

mm
ar o  

o 4000 6600 1500 Bardzo dobra odporność na ściskanie i zginanie,  
bardzo duża twardość

top  t ar e

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem
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W przypadku wymagającego formowania wtryskowego tworzyw 
sztucznych czujemy się jak ryba w wodzie, ponieważ dzięki ścisłe-
mu połączeniu projektowania, konstruowania, budowy narzędzi, 
formowania wtryskowego i montażu możemy wykorzystać pełnię 
naszej wiedzy. Przetwarzamy wszystkie powszechnie stosowane 
tworzywa sztuczne, na przykład termoplasty semikrystaliczne takie 
jak POM, PE, PP, PA, PBT i PET, ale również termoplasty amorficz-
ne takie jak ABS, PC, PEEK, PMMA, PS lub SAN oraz wszystkie 
ogólnie stosowane mieszanki. Możliwe jest również przetwarzanie 
mieszanek z drewna i tworzywa sztucznego WPC, Wood Plastic 
Composites  o zawartości włókien drewnianych wynoszącej 70  
dla branży meblarskiej. Dotyczy to również wysokowydajnych 
tworzyw sztucznych, na przykład PEEK, z wypełniaczami w postaci 
włókien lub kulek szklanych bąd  bez nich. Oferujemy również 

wszystkie możliwe warianty techniczne, na przykład w przypadku 
modyfikacji stopni twardości i barwienia lub mieszanek specjal-
nych z odpowiednimi ulepszeniami właściwości chemicznych, 
mechanicznych lub termicznych. Powierzchnie znakowane laserem 
lub większa ochrona UV w zastosowaniach zewnętrznych nie 
stanowią dla nas problemu. Jako dostawca dla branży motoryza-
cyjnej, budowy maszyn, automatyzacji, techniki medycznej, branży 
meblarskiej, techniki urządzeń i branży budowlanej zapewniamy, 
że nasi klienci mogą być jeszcze bardziej skuteczni. Nasza tech-
nologia budowy narzędzi praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, 
możliwe są również złożone rozwiązania, takie jak kombinacje 
suwak w suwaku lub zespoły do wykręcania. W naszych 200-to-
nowych urządzeniach do formowania wtryskowego maksymalny 
ciężar części wynosi 450g.

W przypadku ilości, podobnie jak przy wymiarach, granice są 
bardzo szerokie, ponieważ produkujemy prawie każdą potrzebną 
ilość. Od rozwiązań specjalnych w postaci jednego elementu, 
przez średnie niewielkie serie, po duże serie liczące ponad 
10 000 sztuk. Dostarczamy praktycznie wszystko, co można 
wykonać metodą Transfer Moulding TM  lub Injection Transfer 
Moulding, w tym części środkowe takie jak wkłady gwintowa-
ne, sprężyny oraz inne popularne części z tworzyw sztucznych 
lub metali, które w razie potrzeby poddajemy również obróbce 
skrawającej. Metoda Transfer Moulding jest przeznaczona do 
ekonomicznej produkcji niewielkich ilości w najkrótszym czasie. 

Metoda Injection Transfer Moulding jest idealna do dużych ilości. 
Możemy obrabiać elastomery takie jak NBR, silikon, EPDM, FPM, 
PU, TPU, TPE lub polimetany o każdej występującej na rynku 
twardości wg Shore a. Różnorodne są także wymiary obrabianych 
elementów: od części o wielkości główki od szpilki po elementy 
o objętości wielu litrów. Małe i duże: złożoność części nie stanowi
ograniczenia.

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl
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Obróbka wieloosiowa nie bez powodu uchodzi za elitarną gałą  obróbki skra-
waniem. Złożoność obróbki wymaga wysokich kompetencji w zakresie sto-
sowanych technologii. Korzyści są jednak zupełnie oczywiste: Nawet złożone 
detale są możliwe do wykonania w jednym przejściu przy najwyższej jakości 
wykończenia powierzchni oraz dokładności wymiarów i kształtów. Zapewnia 
to dużą wydajność dzięki zmniejszeniu liczby kroków procesu oraz więk-
szej uniwersalności, ponieważ nie trzeba tracić czasu na montaż systemów 
konwencjonalnych. Oprócz standardowych systemów projektujemy również 
indywidualne rozwiązania specjalne. Na podstawie indywidualnych wyma-
gań powstają systemy pasujące do prawie każdego wybranego przypadku 
zastosowania.

Firma Zimmer Group stworzyła całkowicie nową i bardzo innowacyjną kategorię komponentów automatyzacji. Modular Transport 
 System to modułowy system jednostek transportowych, całkowicie połączonych w sieć i z możliwością dowolnego skalowania, 
do najróżniejszych profi li wymagań w zakresie automatyzacji i produkcji powiązanej.

Poszczególne moduły poruszają się z bardzo dużą dynamiką i precyzją po 
określonej drodze przejazdu. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu ruchowi 
mechanicznemu na prowadnicy liniowej w połączeniu z napędem zębatym. 
Sygnały magistrali lub energia elektryczna są przesyłane przez zasłonięte sty-
ki ślizgowe. W zależności od profi lu wymagań w każdym zleceniu transportu 
może poruszać się synchronicznie jeden lub kilka wózków niezależnych bąd  
połączonych elektronicznie, na drodze przemieszczania o dowolnej długości 
z prędkością 0 – 2m/s i dokładnością ustawienia 0,05mm. Maksymalne 
obciążenie ładunkowe każdego modułu wynosi 100kg. Ciągły obieg modu-
łów na drodze przejazdu jest zapewniony dzięki zmianie kierunku jazdy za 
pomocą przetwornika High Performance.

 Z
Z

    Z

  

Z     
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BEZ SYSTEMU MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM

Z SYSTEMEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM

Czas pracy maszyny Zbrojenie obrabianego elementu

Dodatkowe zwolnione moce przerobowe 
maszyny

Wymiana palet

Czas pracy maszyny

Zbrojenie elementu obrabianego na palecie poza obróbką

aj za po tarzalno  i prec zja
System mocowania w punkcie zerowym firmy Zimmer dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji zapewnia powtarzalność rzędu
0,005mm. Dzięki swoim bardzo dużym siłom dociągania i konsekwentnemu stosowaniu hartowanej stali narzędziowej system
zapewnia bardzo precyzyjną sztywną podstawę i dodatkowo stabilizuje delikatne części z tendencją do drgań podczas procesu
obróbki.

i k ze bezpiecze t o proce ó
System mocowania w punkcie zerowym eliminuje błędy podczas frezowania, toczenia, obróbki elektroerozyjnej na elektrowycinar-
kach drutowych/drążenia elektroerozyjnego, szlifowania płaskiego i okrągłego, wiercenia, obróbki laserem i pomiarów. Również
konstrukcja niewymagająca konserwacji przyczynia się do bardzo wysokiego bezpieczeństwa procesu.

Aby optymalnie odprowadzić siły urządzenia mocującego, zalecane jest przedstawione rozmieszczenie bolców. Rozmieszczenie to 
umożliwia kompensację błędów geometrii, które powstały w wyniku tolerancji produkcji lub rozciągnięcia cieplnego:

on guracja z temem moco ania punkcie zero m
Trzpień centrujący utrzymuje pozycję we wszystkich 3 kierunkach kartezjańskiego układu 
współrzędnych , Y i Z. Służy on również jako punkt zerowy mocowanego urządzenia.

on guracja z oma temami moco ania punkcie zero m
Kołek pozycjonujący z łbem kulistym ściętym może kompensować zmianę długości w jednym 
kierunku, przy czym w dwóch pozostałych kierunkach przyjmuje siły. Należy go ustawić tak,  
aby mógł wesprzeć momenty wokół trzpienia centrującego w kierunku Z.

on guracja z co najmniej czterema temami moco ania punkcie zero m
Sworzeń dociągający może przyjmować siły tylko w kierunku Z.  
Kompensuje on zmiany długość w kierunku  i Y.

Z  Z  Z   Z  
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patento an  t ok zam kając

ier ze no

Części obudowy są wykonane ze stali szlachetnej,
stykowe są hartowane i nie ulegają zużyciu

bu o ane zabezpieczenie prze  kr ceniem
pro ukcji er jnej

W celu wsparcia momentu obrotowego wokół osi bolca
można wbudować trzpień zabierający, który jest wsparty
w module mocującym.

pro zczone pro a zanie orzni pr nując c
zi ki opt malnemu to ko emu ko o i pro a zania

Zapobiega się przekrzywianiu

Bolec środkuje się również w położeniu skośnym

Zintegro ane cz zczenie po ierzc ni p a kic
mo elac  z kontrolą u o enia

i nienie 
robocze min  
bar

i a ociągania 
k

i a ociągania 
z prz ączem 

 k

Zabezpieczenie 
prze  
kr ceniem

ontrola 
u o enia

z zczenie 
po ierzc ni 
p a kic

SPN060EL 4 / 6 2,5 / 4 4,5 / 7,5

SPN060EL z kontrolą ułożenia 4 / 6 2,5 / 4 4,5 / 7,5

SPN110EL 4 / 6 4 / 7 10 / 15

SPN110EL z kontrolą ułożenia 4 / 6 4 / 7 10 / 15

SPN138EL 4 / 6 9 / 18 22,5 / 42

SPN138EL z kontrolą ułożenia 4 / 6 9 / 18 22,5 / 42

SPN195EL 4 / 6 20 / 30 50 / 80

SPN195EL z kontrolą ułożenia 4 / 6 20 / 30 50 / 80

Centrum obróbkowe Agregaty wymienne Płyta zaciskowa w maszynie do obróbki skrawaniem

Z  Z

Z  
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Krótki czas zbrojenia maszyn dzięki znacznie zredukowanemu czasowi zbrojenia

Przyspieszony proces mocowania w porównaniu z metodami konwencjonalnymi

Niewielka liczba narzędzi pierścień centrujący/płyta termoizolacyjna

Rozwiązanie tańsze niż porównywalne systemy innych fi rm

Możliwe zastosowanie płyt termoizolacyjnych oraz narzędzi aluminiowych.

Nieduża wysokość narzędzia do wymiany: 30mm lub 36mm z płytami termoizolacyjnymi

Obecne narzędzia można łatwo przemontować

Szybka i precyzyjna zmiana oraz łatwe przechowywanie narzędzi

W nowoczesnych procesach produkcyjnych takie czynniki 
jak efektywność i elastyczność zawsze odgrywają ważną rolę. 
Dla fabryk formowania wtryskowego oznacza to ciągłe wyzwanie 
w celu spełnienia wymagań związanych z coraz mniejszymi wiel-
kościami partii, coraz mniejszymi stanami magazynowymi i zdol-
nościami do świadczenia terminowych dostaw Just-In-Time .

 Z  Z Z  Z    

Istotnym czynnikiem w tego rodzaju elastycznych procesach pro-
dukcyjnych jest minimalizacja kosztów zbrojenia maszyny i przez 
to znaczna oszczędność czasowa w procesie przezbrojenia 
w celu zapewnienia jeszcze większej wydajności oraz tworzenia 
wartości w zabezpieczonym procesie.

Z  Z  Z   Z  
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      rzeciona ilniko e 
Jako kluczowe elementy w centrach ob-
róbczych, obrabiarkach i zastosowaniach 
typu end-of-arm  zapewniają optymalną 
wartość dodaną dzięki wysokiej precyzji, 
wydajności, dostępności i długiemu okre-
sowi eksploatacji. Mają więc kluczowe 
znaczenie dla wydajności maszyny oraz 
jakości obrabianych elementów. Kompak-

      ie 
W wielu zadaniach związanych z automa-
tyzacją konieczne jest toczenie detalu lub 
narzędzia w miejscu. Wymagania dla osi 
C są różnorodne: najważniejsze to szybki, 
precyzyjny ruch, jednolity bieg, wysoka 
dokładność powtarzania, precyzyjna 
amortyzacja pozycji krańcowej oraz nie-
wielka konieczność konserwacji.

      arz zie
Złącze narzędziowe na wrzecionach 
o dużej częstotliwości, kompatybilne ze
wszystkimi powszechnie stosowanymi
standardami rynkowymi, np. HSK F63,
HSK C32 lub Solidfi  S3.

towe zestawy silnikowe o dużej gęstości 
mocy z bardzo precyzyjnymi łożyskami 
są warunkiem zapewnienia wysokich 
prędkości obrotowych i doskonałych para-
metrów bicia promieniowego. Asortyment 
fi rmy Zimmer Group obejmuje chłodzone 
powietrzem i płynem wrzeciona silnikowe 
do obróbki drewna, aluminium i tworzyw 

sztucznych, a także chłodzone płynem 
wrzeciona silnikowe do obróbki skrawa-
niem metali. Wrzeciona charakteryzują 
się bardzo dużą niezawodnością, wysoką 
gęstością mocy oraz szerokim zakresem 
kompatybilności.
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Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

9 – 24kW
24 000obr./min
9 – 38Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

20kW
24 000obr./min
18,5Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

21kW
24 000obr./min
16Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

25kW
14 000obr./min
80Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

60kW
6000obr./min
764Nm

Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

4kW
30 000obr./min
6,4Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

1,13kW
9000obr./min
5Nm

 

Napęd:

Moment obrotowy maks. :
Przeniesienie:
Smarowanie:

Przekładnia planetarna, 
przekładnia ślimakowa 
również z napędem 

skrzydłowym
30 – 130Nm
i  1/1,837 – i   100/1
Smarowanie trwałe, 
smarowanie olejem

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

48kW
6000obr./min
153Nm

Z  

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

3,6kW
24 000obr./min
3Nm

Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

8kW
24 000obr./min
6Nm

Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

12kW
24 000obr./min
9,5Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

9kW
24 000obr. /min
7,3Nm

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

9kW
24 000obr./min
7,3Nm

Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

2,2kW
30 000obr./min
3,7Nm

 drewno, tworzywo sztuczne, metale lekkie i kompozyty

 Moc:
Obroty maks. :
Moment obrotowy:

17kW
14 000obr./min
55Nm
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Obroty maks. :
Moment obrotowy:

6kW
24 000obr./min
4,4Nm
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Na przestrzeni lat nasi konstruktorzy wykonali ponad 7000 standardowych 
oraz dostosowanych do wymagań klientów rozwiązań systemowych. 
W naszej sali wystawowej online można zapoznać się z różnorodnymi rozwią-
zaniami, które znacznie zmniejszają nakłady na konstrukcję i projektowanie. 
Zajrzyj i sprawd , co umożliwia Zimmer Group  

Jako partner branży z wieloletnim 
doświadczeniem znamy jej wymagania 
wobec nowoczesnych systemów produk-
cyjnych. Dotyczy to budowy maszyn, prze-
mysłu motoryzacyjnego i dostawczego, 
odlewni oraz branży elektrycznej, tworzyw 
sztucznych i towarów konsumpcyjnych. 
Dzięki rozwiązaniom systemowym fi rmy 
Zimmer możemy optymalnie wyposażyć 
każdego robota oraz znacznie zwiększyć 
jego funkcjonalność i wydajność. Szeroki 
zakres kompetencji w obszarze techniki 
systemowej, którą zapewnia doświad-

czony zespół projektantów, konstrukto-
rów i wykonawców, jest od 30 lat coraz 
bardziej ceniony i coraz częściej wykorzy-
stywany przez klientów. Nasze systemy 
powstają w bliskiej i opartej na zaufaniu 
współpracy z klientami końcowymi oraz 
integratorami. Technika systemowa 
Zimmer obejmuje specjalnie dostosowaną 
produkcję i montaż z szerokim wyborem 
metod produkcji. W ten sposób zawsze 
jesteśmy w stanie zapewnić elastyczną 
i szybką realizację projektu. Zimmer Group 
tradycyjnie pracuje dla fi rm z wielu kluczo-

wych branż, które korzystają z naszego 
wieloletniego doświadczenia oraz kompe-
tencji w dziedzinie projektowania. Chętnie 
porozmawiamy też o zastosowaniach 
specjalnych w nowych, rozwijających 
się branżach. Nastawiamy się na rozwój 
nowych koncepcji i wspólnie znajdujemy 
przekonujące rozwiązania.

Z    Z    Z  Z Z  
  Z  Z Z      

Z   Z   Z   Z  
    Z Z      

Z  Z Z   

     Z Z  
   Z     Z   

 Z Z  

Gotowe do wykorzystania rozwiązania systemowe pozwalają na obniżenie kosztów konstrukcyjnych
i projektowych użytkownika

Dopasowane dokładnie do potrzeb klienta

W 100  sprawdzone

Dołączamy szczegółową dokumentację

Doświadczenie, które zdobyliśmy podczas realizacji dotychczasowych ponad 7000 projektów,
gwarantuje pewność kosztów i bezpieczeństwo funkcji.

10milionów cykli bez konserwacji zapewnia najwyższy stopień dyspozycyjności linii produkcyjnej

Doskonałe wykonanie elementów sprawia, że chwytaki są lekkie, a praca robotów optymalna,
co przekłada się na możliwie najkrótszy czas taktowania

Wprowadzanie funkcji i elementów dodatkowych, takich jak kamery, układy sensoryczne,
czujniki pomiarowe, obniża koszty i pozwala na optymalizację całego procesu
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Nasze rozwiązania systemowe są od dziesięcioleci 
stosowane przez wszystkich znaczących producentów 
samochodów. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania 
do chwytania i manipulowania dla wszystkich obszarów 
układu napędowego, np. do wałów rozrządu i wałów kor-
bowych, bloków i głowic cylindrów, elementów przekładni 
i podwozia oraz do opon, kół i obręczy. Technika syste-
mowa firmy Zimmer zapewnia również rozwiązania do 
produkcji pojazdów elektrycznych, na przykład do zadań 
związanych z obsługą i montażem podczas całkowicie 
automatycznej produkcji ogniw akumulatorów i zestawów 
akumulatorów.

System chwytaków bloku silnika 600kg  /  
załadunek i rozładunek na stanowiska montażowe 

 
  

Produkcja towarów konsumpcyjnych w zakładach z wy-
sokimi wynagrodzeniami opłaca się tylko w przypadku 
dużego stopnia automatyzacji. Rozwiązania systemowe 
Zimmer Group mają decydujące znaczenie dla wydajno-
ści produkcji. Dotyczy to pakowania, paletyzowania oraz 
napełniania w branży napojów i artykułów spożywczych, 
ale także w przemyśle medycznym i farmaceutycznym: 
dzięki naszym higienicznym systemom Highspeed 
można na przykład pakować kapsułki kawy, przygotowy-
wać pojemniki na jogurt lub układać na paletach kartony 
z czekoladą w takcie sekundowym. System chwytaków kubków do jogurtu o różnych średnicach  /  

pobieranie z maszyny do wgłębnego formowania i pakowanie 
do kartonów  

 
 Z

Branża elektroniczna charakteryzuje się najwyższą  
presją kosztową i bardzo krótkimi cyklami życia produktu. 
Najkrótsze czasy taktowania oraz urządzenia produkcyj-
ne o największej dyspozycyjności to tutaj oczywistość. 
Stanowią one klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. 
Bez względu na to, czy chodzi o produkcję telefonów 
komórkowych, montaż elementów elektrotechnicznych, 
elektryfikację układu napędowego lub indywidualną 
budowę narzędzi: Zimmer Group zapewnia wsparcie 
dzięki wysokim kompetencjom inżynieryjnym oraz bardzo 
nowoczesnym metodom produkcji. Roboty do obsługi płytek w branży elektronicznej
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Również w przypadku obrabiarek widoczna jest tenden-
cja do coraz większej automatyzacji. Oferujemy kompak-
towe rozwiązania z zakresu automatyzacji na robocie, 
maszynie lub bezpośrednio w pomieszczeniu roboczym. 
Oczywiście z komponentami całkowicie zabezpieczo-
nymi przed wiórami i cieczami chłodząco-smarującymi. 
Zimmer Group dostarcza rozwiązania z zakresu automa-
tyzacji, które płynnie można zintegrować z posiadanymi 
maszynami i urządzeniami, zapewniając wysokie osiągi 
również w trudnych warunkach pracy. 

 
 

System chwytaków ze zmieniaczem narzędzi do części  odlewanych 
i wrzeciona czyszczenia odlewu / załadunek i rozładunek dla 
centrum obróbki

 
 Z  Z Z

Branża tworzyw sztucznych charakteryzuje się krótki-
mi cyklami życia produktu. Komponenty właściwe dla 
obrabianych elementów muszą się więc amortyzować 
w jak najkrótszym czasie lub oferować możliwość wyko-
rzystania w następnej serii modelowej. W związku z tym 
dostarczamy komponenty takie jak chwytaki odbierające 
i wkładające, zewnętrzne układy doprowadzania oraz 
rozdzielacze, które są stosowane we wtryskarkach i ma-
szynach do formowania cieplnego. W naszych rozwiąza-
niach wprowadzamy również inne funkcje, jak na przy-
kład napisy, czynności kontrolne lub pakowanie. System chwytaków do zbiorników paliwa / 

załadunek różnych stanowisk montażowych 

 
 

W odlewni wobec stosowanych komponentów stawia 
się niezwykle surowe wymagania. Muszą one być wy-
trzymałe na wysokie temperatury, pyły trące, agresywne 
środki oraz duże obciążenia spowodowane procesami 
obróbki. Zimmer Group wyróżnia się dużym doświadcze-
niem w tych dziedzinach. Od obróbki niewielkich rdzeni 
piaskowych po odbiór próbek z żarzącego się wielkiego 
pieca – nasze systemy zapewniają tutaj najlepszą wydaj-
ność, a podczas automatycznych procesów w branży 
odlewniczej i kucia doskonale radzą sobie ze wszystkimi 
wymaganiami. System chwytaków do montażu rdzeni piaskowych / 

pobieranie ze strzelarki do rdzeni
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er i
Wszystko ma znaczenie  Nie postrzegamy siebie tylko i wy-
łącznie jako dostawcy produktów, ale chcemy towarzyszyć
naszym klientom od momentu wdrożenia przez cały cykl
życia produktu. Zaczyna się to od kompleksowego doradztwa
podczas podejmowania decyzji o zakupie, obejmuje czyn-
ności związane z utrzymaniem i konserwacją, a kończy na
infolinii i naprawie z wymianą.
Nasz zespół nieustannie pracuje nad dalszą poprawą usług,
a ponieważ żyjemy w erze globalizacji – także nad ich uspraw-
nieniem z pomocą naszych placówek zagranicznych.

er i  na miej cu
Na życzenie nasz doświadczony personel serwisowy jedzie
do klienta i wykonuje prace serwisowe lub zapewnia specjali-
styczne doradztwo.

mo  er i o e
Szukasz bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie procesów
eksploatacyjnych, aby zapewnić długookresowe planowanie
produktów i możliwości produkcji. Proponujemy odpowied-
nie umowy serwisowe, które gwarantują, że w razie szkody
uzyskasz niezbędną pomoc.

er i  cz ci zamienn c
Oferujemy jakość producenta w przystępnych cenach,
 kompetentne doradztwo oraz dostawy. Mamy wiedzę na
temat okresu eksploatacji maszyn i bierzemy to pod uwagę
poprzez znacznie dłuższą dostępność części zamiennych
niż wymagają tego przepisy prawa.

Nie każda sprawa wymaga od razu naprawy lub wymiany.  
Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy chętnie doradzą 
telefonicznie. 

T + 49 7844 9138 - 2316 
service@zimmer-group.com

Z          
Z      Z   Z  

  Z       Z  
Z

Z

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem



45

Z

Wszystkie informacje za jednym kliknięciem        zimmer group pl



46

Z

zimmer group pl    Wszystkie informacje za jednym kliknięciem



 

Treść i dane odpowiadają stanowi aktualnemu w chwili oddania do druku. Wydanie 03/2019.
Katalog przygotowano z największą starannością, a wszelkie dane poddano weryfikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędne lub niepełne 
dane. Zimmer Group zastrzega możliwość dokonywania zmian technicznych i ulepszeń produktów oraz usług w ramach ich ciągłego doskonalenia. Wszystkie teksty, 
zdjęcia, ilustracje i rysunki są własnością Zimmer Group i chroni je prawo autorskie. Wszelkie formy powielania, obróbki, modyfikacji, przekładu, filmowania oraz zapisu 
i przechowywania w systemach elektronicznych bez zgody firmy Zimmer Group są zabronione.




