
Chameleon 
 Sistemas de movimentação  
 automatizada



Transcleantrocador de eletrodos  
24 posições
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Automatização na construção de ferramentas e mol-

des é a chave para a garantia de qualidade e um pro-

cessamento de pedido eficiente. Quanto mais alto o 

grau da automatização na sua empresa, menos falhas 

serão feitas – mais continuamente todas as suas 

máquinas estarão em uso. Com Chameleon, somos 

o primeiro fabricante no mercado a desenvolver um 

sistema de movimentação linear para a construção 

de ferramentas e moldes que pode automatizar seu 

processo de produção inteiro até a secagem e lim-

peza sem interrupção: tecnologia abrangente para 

várias máquinas simultaneamente e todos os passos 

de trabalho. 

Chameleon, com todas as suas opções, assegura 

procedimentos flexíveis e um processo transparente. 

O programa é formado de modo modular e pode ser 

ampliado a qualquer momento: desta forma, auto-

matização pode ser também realizada para pequenas 

empresas. 

Internacionalmente, nós somos líderes em tecnolo-

gia com o sistema de movimentação Chameleon. A 

combinação de inovação, transparência e segurança 

de investimento convencem clientes do mundo intei-

ro. Por que nosso conceito se destaca dos outros: 

abrangente sobre todas as tecnologias integradas no 

sistema – também de outros fabricantes – assumimos 

a responsabilidade de processo. Nós configuramos 

para você a sua solução de automatização individual 

e adaptamos a arquitetura para as suas condições de 

ambiente. Com isto, continua sempre com a opção 

de ampliar seu sistema de produção conforme sua 

necessidade. 

Totalmente novo: nosso Chameleon linear também 

pode ser agora equipado com um robô de braço articu-

lável. O sistema se torna em uma alternativa onde se 

deve manusear peças pesadas com mais capacidade. 

Com nosso desenvolvimento Transclean, agora foi 

fechado também a última lacuna para um processo 

totalmente automatizado. A limpeza e secagem de 

peças de produção/eletrodos e paletes estão desta 

forma integrados no seu processo automatizado. Mas 

também como máquina Stand-alone o Transclean, 

oferece verdadeiras vantagens de tempo.

Chameleon Sistemas  
de movimentação e  

de  limpeza
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Sistema de movimentação automatizada Chameleon

Sistema de movimentação
Chameleon
Você procura uma solução direcionada ao futuro 

para uma produção segura e automática? Nós ofe-

recemos Chameleon: o sistema de automatização, 

que interliga confiavelmente as mais diferentes 

máquinas com uma capacidade de adaptação e 

variedade até agora não alcançada. O sistema 

dimensionado universalmente é adequado para 

peças de produção, eletrodos e ferramentas para 

fresamento. 

Graças a sua configuração modular, Chameleon cre-

sce em conjunto com as exigências na sua empresa. 

A partir de empresas pequenas e de até grande 

porte industrial, o sistema coloca para sua dispo-

sição o grau de automatização adequado. Desta 

forma, podem ser integrados sem problemas tam-

bém máquinas de outros fabricantes – por exemplo 

máquinas fresadoras ou eletroerosão por corte a 

fio. As diferentes garras : diversos modelos de garras 

de eletrodos, garras para ferramentas de corte ou 

garras de paletes – serão comandados automati-

camente pelo comando. Em uma interligação de 

máquinas, assumimos o planejamento individual e 

a responsabilidade para o processo inteiro. Nenhum 

outro sistema oferece-lhe algo parecido.

Qualidade assegurada e aumento na produção, 

estas são as vantagens monetárias diretas que o 

Chameleon proporciona na sua produção. Porque 

modular
linear · totalmente  
automatizado
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1100 mm

1570 mm

*

180°

270°

1040 mm840 mm

O coração sobre trilhos
Com um sistema de trilhos expansíveis, o Chameleon 

pode-se movimentar através da sua inteira FMS (sistema 

de manufatura flexível). O comando inteligente possibi-

lita soluções eficientes na ativação de cada estação de 

processo individualmente.

Visão lateral do robô com diferentes comprimentos de braço

Peso de transferência 90 kgPeso de transferência 125 kg

Visão superior do robô com diferentes comprimentos de braço

1 robô e 1 magazine
 
1 magazine

Chameleon oferece um sistema de identificação total-

mente automático que realiza para você a troca rápida 

e isenta de falhas – e desta forma, reduz significativa-

mente os tempos de troca, especialmente em operação 

permanente. Com características adicionais como LEDs 

nas prateleiras – se visualiza rapidamente o status das 

partes em processo.

Chameleon equipa flexivelmente máquinas e maga-

zines na horizontal e na vertical durante a operação. 

Desta forma, facilita para você também o armazena-

mento e a separação. Seu ponto positivo para isto: 

tempos de produção mais reduzidos e uma pontualida-

de de prazos melhorada. 

Espaço requerido

* Opção Garra Giratória vide Pág. S. 17

O movimento do robô Chameleon: rotação-C 270°

1200 mm

1000 mm

Curso-Y

Curso-Y
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1 2

Sistema de movimentação automatizada Chameleon

flexível 
articulável
para alta carga

Chameleon  
com um robô de braço articulável

1  No exemplo: FANuC modelo R2000iB/165F,  

capacidade de carga na articulação 165 kg

2  No exemplo: FANuC modelo 710iC/20L (versão de braço longo),  

capacidade de carga na articulação 20 kg

A sua flexibilidade é o mais importante para nós. 

Por esta razão, continuamos permanentemente 

desenvolvendo nosso sistema para podermos ofere-

cer à você, para suas diferentes tarefas, a solução 

adequada. Para situações de trabalho, onde são 

necessárias grandes distâncias de alcance e/ou 

devem ser carregadas cargas pesadas, pode-se agora 

equipar Chameleon com um robô de braço articu-

lável. 

um ponto positivo absoluto para você: nossos sis-

temas de trilhos e os magazines continuam inalte-

rados. Desta forma, uma ampliação de equipamento 

ou conversão para um robô de braço articulável 

pode ser executado a qualquer momento. Também 

um emprego dual dos dois tipos de robôs em con-

junto de diferentes unidades de processo também é 

possível
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3  visão superior do robô de braço articulável no carregamento da máquina

4  visão lateral do robô de braço articulável no carregamento da máquina

Distância total variável,  
porque dependem das máquinas 

Robô de braço articulável FAnuC 
R-2000iB / 165F / 210F
Demonstração de círculo de atuação

Robô de braço articulável FAnuC 
M-710iC / 20L
Demonstração de círculo de atuação

Reservado direitos de alterações técnicas
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Magazines

Sistema flexível de prateleiras
O sistema de grade possibilita para você a distribui-

ção dos magazines executando conforme a necessida-

de e individualmente. Dentro de um depósito pode-se 

misturar sem limites eletrodos, peças de produção e 

ferramentas de corte. Caso a sua necessidade total 

aumenta em eletrodos/peças de produção, simples-

mente amplie a quantidade dos magazines.  

(Pág. Fig. abaixo – magazines)

Flexibilidade  
dos magazines

Prateleiras
Independente de você querer administrar e guardar – nós 

temos a prateleira adequada. Para cada sistema de fixação.

 1 Nível de eletrodos 11 peças

 2 Nível de eletrodos 15 peças

 3 Nível de eletrodos 15 peças  

  Nível de passagem de entrega

 4  HSK 50, 14 peças de  

livre escolha:

  HSK 25, 24 peças

  HSK 40, 17 peças 

  HSK 63, 12 peças 

 5 Sistema EROWA PM

 6 PARTOOL POWERGRIP 2 pos. 

 7 EROWA uPC Nível de palete

 8 EROWA PowerChuck 148

 9 3R Dynafix Nível de palete

 10 Mecatool GPS 240

Magazine individual Dois magazines individuais 

incl. ampliação com espaços de 

magazines intermediários

 

Revestimento de ampliação 

(tamanho 900 mm x 2100 mm)

 Prolongador de guia, compri-

mento 1570 mm (adequado 

para cada comprimento de 

magazines)

grade
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Exemplos

Peso vazio depósito 550 kg. 

Configuração máx. por magazine 1.000 kg. 

Peso robô Chameleon com um magazine 1000 kg.  

Peso robô com pista de movimento 500 kg. 

Tamanho máx. de palete 500 x 500 mm ou 400 x 600 mm 

com 125 kg de peso máx. de transferência.

Elektrode 135 posições Compact Combi 270 posiçõesuPC 18 posiçõesPowerChuck 45 posições

Elektrode 75 posições

POWERGRIP 4’s 6 posições

Elektrode 75 posições

PowerChuck 12 posições

Elektrode 75 posições

uPC 6 posições

Elektrode 60 posições

PowerChuck 15 posições

Elektrode 75 posições

POWERGRIP 4’s 3 posições

HSK 40 34 posições

Elektrode 75 posições

POWERGRIP 2’s 12 posições

Elektrode 45 posições

HSK40 17 posições

POWERGRIP 2’s 12 posições

POWERGRIP 4’s 3 posições

Magazines

Reservado direitos de alterações técnicas

Eletrodo  250 x 250 x 100 mm  20 kg  120 kg

Compact Combi  50 x 50 x 40 mm  8 kg  120 kg

PowerChuck  300 x 200 x 100 mm  40 kg  120 kg

uPC  320 x 320 x 200 mm  125 kg  200 kg

POwERGRiP 2’s  158 x 318 mm  60 kg  200 kg

POwERGRiP 4’s  318 x 318 mm  125 kg  200 kg

Tamanho (máx.)

Peso peça de  
produção kg  

(incl. palete máx.)

Peso por 
nível kg  

(máx.)
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Estação de limpeza automática – Transclean

econômica
independente
eficiente

Transclean –  
estação de limpeza automática
Assim é a aparência de seu processo limpo: após a usinagem, o Chameleon transporta os eletro-

dos ou peças de produção sujas para a estação automática de limpeza Transclean. Lá serão limpas 

e secas antes que sejam atribuídas novamente no magazine.

As vantagens em poucas palavras
– limpa peças de produção, eletrodos e ferramentas

– operação Stand-alone

– emprego em monocélulas (fresagem ou erosão)

– emprego em todas as células totalmente automatizadas

– pode ser empregado como estação de transferência

–  independente de fonte externa de ar comprimido, com  

sistema de ventilação interna

– seca sem fornecimento adicional de temperatura

– líquido de lavagem recuperável

– adequado para todos os sistemas de fixação

– Plug and Play – conectar e trabalhar
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1

Ventilador/ar de circulação

unidade  
de filtragem

chapas em ângulo contra 
formação de pingos bocais de  

enxágue rotativos

Peça de produção, 
 ferramenta

Rotação de 360°

Tanque de sujeira para a 
coleta de líquidos aplicados 
(dielétrico)

Estação de limpeza

Estação manual de  
transferência e limpeza
Com nossa estação de transferência, se simplifica a 

inteira movimentação do sistema: a unidade inde-

pendente das máquinas serve para o carregamento 

e descarregamento do sistema de movimentação 

Chameleon. Na retirada, os paletes podem ser 

basculados na estação de transferência e limpeza. 

Desta forma, o dielétrico remanescente é derrama-

do e seus passos de trabalho subsequentes podem 

ser desta forma executados “limpos”. A estação de 

transferência é de muito fácil acesso e atende os 

mais altos padrões em segurança ocupacional.

Dados técnicos 
 
L x P x A 1540 x 1000 x 2400 mm
Peso  1200 kg
Potência  6 kW / 400 Volt
Tanque de sujeira  170 l
Cesta de aparas  2,3 l
Quantidade de enchimento 180 l 
do fluído de limpeza 
Tamanho de palete (máx.)  600 x 400 x 300 mm (x, y, z)
Peso de palete (máx.)  250 kg
Sistemas de fixação  PARTOOL: POWERGRIP 

EROWA: ITS, uPC,  
PowerChuck 
3R: Makro, Dynafix
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Sistemas de garras de troca
Garras simples e duplas
Para o Chameleon, oferecemos garras simples e 

duplas para eletrodos e peças de produção para 

todos os sistemas de fixação usuais. Além disso, 

recebe as garras de paletes 148 e as garras de pale-

tes uPC em diferentes versões. Lugares de armaze-

namento nos magazines possibilitam a troca rápida 

das garras para eletrodos, peças de produção e 

ferramentas. 

Trocador de eletrodos 16 posições
Nosso trocador de eletrodos de eletrodos giratório 

16 posições é concebido para todos os sistemas de 

fixação usuais. Ele é comprovado, de custo aces-

sível, confiável e extremamente robusto. Proteção 

contra sobrecarga e colisão serão ativados e moni-

torados durante o processo de troca. O trocador de 

16 posições pode ser empregado com nossas máqui-

nas genius – exceto a genius 700.

Trocador de eletrodos 24 posições
Nossos trocadores de eletrodos 24 posições em 

forma de pratos são estáveis e flexíveis. Pode ser 

ajustado sem estágios para todas as alturas de 

mesa. Ele disponibiliza uma proteção contra sobre-

carga e colisão integrada. O trocador oferece uma 

possibilidade da identificação dos eletrodos por 

Chip RFID. Seu emprego é adequado para todos os 

sistemas de fixação.

O trocador de 24 posições trabalha em conjunto com 

as nossas máquinas genius – exceto genius 602.

1   Trocador 16 pos.

2   Trocador 24 pos.,  

flexível ajustável na 

altura

Trocador de eletrodos

independente
robusto
rápido
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Gaveta de carregamento
A gaveta ajuda no carregamento e descarregamento 

de peças pesadas para o depósito. Será montado nos 

depósitos intermediários.

Barras luminosas LED
As prateleiras podem ser equipadas de livre escolha 

com lâmpadas LED. Eles oferecem já à distância 

uma visão geral sobre processos em andamento. Por 

exemplo, vermelho para ocupado e verde para dis-

ponível. A atribuição colorida de até 7 cores é livre-

mente programável. Pode ser instalado conforme os 

próprios critérios de separação.

Sistemas de acoplamento
Além disso, podemos equipar o Chameleon com um 

sistema de acoplamento para a troca das garras. 

Oferecemos como próprio sistema Zimmer & Kreim 

também sob solicitação pode ser EROWA (RCS).

1 Gaveta de carregamento

2 Barra luminosa de LED nos depósitos

 Acessórios e opcionais

 Acessórios e 
opcionais



1616

Sistemas de fixação

Paletes Tamanho de paletes: 500 x 500 mm e 400 x 600 mm.

Chameleon funciona com todos os sistemas de fixação usuais.

Paletes, garras e 
porta eletrodos 
(chucks)

Paletes, garras e porta eletrodos (chucks)

EROWA ITS

EROWA ITS Eletrodo
PARTOOL 
POWERGRIP duplo palete

3R Dynafix Palete

3R Macro Eletrodo PARTOOL  
POWERGRIP quadruplo

Hirschmann H8 320 Palete

EROWA 
PowerChuck Palete

EROWA uPC Palete

Pre Palete PowerChuck EROWA uPC

3R Macro
PARTOOL 
POWERGRIP 2's

3R Dynafix

EROWA PowerChuck
PARTOOL 
POWERGRIP 4's

Fixador de paletes 
Hirschmann  
H 8 11.32
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Sistemas de garras de troca

Opções de garras

pinça Hirschmannpinça simples pinça para PARTOOL 
POWERGRIP dupla

pinça dupla PowerChuck
pinça dupla

pinça giratória 90˚

pinça dimensão grande
500 mm x 450 mmpinça giratória 180˚

PowerChuck  
pinça simples

pinça para PARTOOL 
POWERGRIP quadruplo, 
uPC, Dynafix

pinça giratória com  
dupla rotação
2 x 180°
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Totalmente automatizado entre 
 múltiplos processos – FMS Sistema  
de Manufatura Flexível

Equipamento de 
medição Duramax
Pré-ajuste automático e medição 

conforme conjunto de dados, 

integrado no fluxo de processo 

automático.

Máquina de eletroerosão
genius 700
Máquina de eletroerosão por penetração  

CNC adaptável à esquerda e à direita 

– alta velocidade de deslocamento 

–  mais alta precisão em processos  

de erosão difíceis.  

Sistema de fixação  
de ponto zero
Todos os sistemas de fixação que se 

encontram no sistema serão comanda-

dos e equipados através de robô. Podem 

ser empregados os sistemas de fixação 

usuais do mercado.

Máquina de eletroerosão 
genius 1000 – The Cube
Máquina de eletroerosão por penetração 

CNC adaptável à esquerda e à direita.

Transclean
Limpeza automática de peças de 

 produção, ferramentas e eletrodos.

Centro de usinagem  
Röders RXP 500
Centro de usinagem HSC para o pro-

cessamento automático conforme 

prioridades. O emprego de máquinas 

de usinagem será comandado atra-

vés do nosso Software JOBmodMILL 

e executado por Chameleon.

FMS  – Sistema de Manufatura Flexível
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Para demais sistemas automatizados 
Visite nossa página na internet:  

www.zk-system.com

FANUC
Máquina de eletroerosão por corte a 

fio.  Placas magnéticas colocadas sime-

tricamente providenciam uma precisão 

mais alta. Integrado na célula através 

do módulo de  Software JOBmodCUT.

Prateleiras para eletrodos, 
peças de trabalho e ferra-
mentas de usinagem   
Exemplo para: 

–  HSK 50 (de livre escolha: 

HSK 25, HSK 40, HSK 63) 

– EROWA ITS 15

–  PARTOOL POWERGRIP 2’s e todos  

os sistemas de fixação usuais.

Pinça giratória com 
dupla rotação 
2 garras 180° com rotação em 

2 eixos.

Gaveta de  carregamento
Carga e descarga de peças de trabalho; 

extensível, montagem nos magazines 

intermediários.

Kern EVO
Centro de usinagem de ultra 

precisão HSC. Integrado na 

célula através do módulo de 

Software JOBmodMILL.

Robôs Chameleon
 Sistema de robô linear com 

comando próprio; 

Móvel em até 5 eixos;  

peso de transferência até  

no máx. 125 kg.
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1570 mm

2000 mm

min. 6750 mm4970 mm

min. 4750 mm

min. 2850 mm

2080 mm

1620 mm

min. 6300 mm

2326 mm

1570 mm

min. 5800 mm min. 2850 mm

min. 2850 mm min. 2850 mm

1570 mm

Máquina de eletroerosão genius 700Magazines

Robôs Chameleon

Máquinas de fresagem Röders RXP 500

Chameleon com 9 magazines; 2 un. genius 700;  

Röders RXP 600 DSH; Röders RXP 500 DS; Transclean;  

Máquina de medição Zeiss Contura; 2 estações de 

carga; quantidade de eletrodos, peças de trabalho 

e ferramentas de corte: 168 HSK 50E, 136 HSK 40, 

540 Pçs. EROWA ITS 50, 20 x EROWA PowerChuck 148, 

18 x PARTOOL POWER GRIP 450 x 400, 36 x PARTOOL 

POWERGRIP 318 x 318

Exemplos de possibilidades de colocação

Modular 
 conforme seus 
desejos

Alternativas (superfície mínima de colocação 2850 mm x 2850 mm)Alternativas 03 (superfície mínima de colocação 5800 mm x 2850 mm)

Alternativas (superfície mínima de colocação 6750 mm x 4750 mm)Alternativas 01 (superfície mínima de colocação 6300 mm x 2850 mm)

Exemplos de execução
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Exemplos de possibilidades de colocação

Chameleon com 4 magazines; 2 un. genius 700; 2 un. YASDA 

YBM640; Makino V33; Transclean; máquina de medição  

Zeiss Duramax; quantidade de eletrodos, peças de produção  

e  ferramentas: 420 Pçs. EROWA ITS 50, 23 St. EROWA uPC

Chameleon com 4 magazines; genius 850; Mikron HSM400; 

Mikron HSM 300; Exeron D-600HSC; quantidade de eletrodos,  

peças de trabalho, e ferramentas: 480 Pçs. EROWA ITS 50,  

13 Pçs. EROWA uPC

Chameleon com 3 magazines; Deckel DMu 50 evo; Röders  

RP 600 DS; Deckel DMu 70 evo; preparação para máquina 

de medição; Estação de carregamento; quantidade de eletro-

dos, peças de trabalho e ferramentas de fresagem: 165 Pçs. 

 EROWA ITS; 19 Pçs. uPC; 102 Pçs. HSK 40

Chameleon com 2 magazines; genius 700; 2 un. DMC 365V, 

máquina de medição Zeiss Vista; quantidade de eletrodos, 

peças de trabalho e ferramentas: 210 Pçs. EROWA ITS 50,  

4 Pçs. PARTOOL POWER GRIP 4’s; 12 Pçs. PARTOOL POWER-

GRIP 2’s

Chameleon com 4 magazines; 3 un. genius 700; Transclean; 

máquina de medição Zeiss Vista und optische Messmaschine; 

quantidade de eletrodos, peças de produção e ferramentas:  

540 Pçs. EROWA ITS 50, 15 Pçs. PARTOOL POWERGRIP 2’s

Chameleon com 1 magazine; genius 700; FANuC Robodrill  

T 21iE; quantidade de eletrodos e peças de trabalho: 90 Pçs. 

sistema 3R Macro, 3 St. System 3R Dynafix

Para demais sistemas automatizados 
Visite nossa página na internet:  

www.zk-system.com
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modular
investimento 
seguro

Chameleon com 3 magazines; 2 un. genius 700; 

Transclean; máquina de medição Zeiss Vista; 1 un. 

Röders RFM 600 DS; quantidade de eletrodos, peças 

de trabalho e ferramentas: 150 Pçs. EROWA ITS 50, 

51 HSK 40, 19 Pçs. EROWA uPC

Chameleon com 2 magazines; 2 un. genius 1000; 

quantidade de eletrodos, peças de trabalho e 

 ferramentas: 210 Pçs. EROWA ITS 50, 11 Pçs. PARTOOL 

POWERGRIP 4’s

Mais de 500 sistemas instalados mundialmente 

comprovam nossa competência na instalação e 

suporte de tecnologia de sistemas de manufatura 

automatizada. Cada um desses sistemas é diferen-

te – customizado individualmente para seus pro-

cessos e máquinas. Impossível? Não para nós. Nós 

projetamos sua específica solução para processos 

automatizados.

Antes da sua decisão de investimento, nós acon-

selhamos e elaboramos em conjunto com você o 

conceito correto. Desta forma, tirando proveito de 

nossas experiências como construtor de máqui-

nas na área de eletroerosão por penetração, como 

desenvolvedor de processos na área de movimenta-

ção automatizada e também como desenvolvedor de 

software para a construção de ferramentas e mol-

des. Nosso conhecimento adquirido durante décadas 

fornece para você o suporte e a confiança que pre-

cisa para seus futuros investimentos.

Competência mundial de sistemas 
em processos automatizados 

Exemplos de execução

uma pequena seleção:
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Chameleon com 3 magazines; genius 700; Röders RXP 300; 

 máquina de medição Mitutoyo Crysta CNC; quantidade de 

 eletrodos, peças de produção e ferramentas: 150 Pçs. eletrodos 

ITS; 18 PARTOOL POWERGRIP 2’s; 72 Pçs. HSK 25

Chameleon com 2 magazines; genius 1200; Röders RHP 800; 

estação de giro e inversão; quantidade de eletrodos e peças 

de produção: 120 Pçs. EROWA ITS; 12 Pçs. EROWA uPC; 

34 Pçs. HSK 40

Chameleon com 3 magazines; 2 Röders RXP 500;  

quantidade de eletrodos e ferramentas: 250 Pçs. EROWA ITS, 

136 Pçs. HSK 40

Chameleon com 2 magazines; 2 un. genius 700; máquina de 

medição Wenzel; Transclean; quantidade de eletrodos, peças de 

trabalho e ferramentas: 210 Pçs. EROWA ITS 50, 16 Pçs. PAR-

TOOL POWERGRIP 2’s

Chameleon com 2 magazines (comprimento total dos trilhos 

do robô 15,70 m); 3 x centros de usinagem YASDA 640 V;  

1 x centro de usinagem para preparação; máquina de medi-

ção Zeiss Contura; gaveta de carregamento; quantidade de 

peças de trabalho: 30 Pçs. EROWA uPC

Chameleon com 2 magazines; Deckel DMu 50 evo; Röders  

RP 600 DS; preparação para máquina de medição; estação de 

carregamento; quantidade de eletrodos, peças de trabalho e 

ferramentas de fresagem: 60 Pçs. EROWA ITS; 14 Pçs. uPC; 

102 Pçs. HSK 40

Para demais sistemas automatizados 
Visite nossa página na internet:  

www.zk-system.com



Assistência técnica

Seja máquinas, sistemas de automação ou software, 

oferecemos-lhe uma infinidade de opções de serviços 

para garantir a máxima utilidade e desempenho de seus 

sistemas. Aplicamos o seguinte princípio: nós ajudamos 

você a encontrar a forma mais rápida de acompanhar e 

retornar a execução após qualquer mau funcionamento 

sem quaisquer grandes interrupções na produção.

As vantagens da assistência técnica ZK 
em poucas palavras
–  Help-Desk: nosso atendimento irá fornecer-lhe os pri-

meiros socorros e rápido suporte por telefone. Temos 

certeza de que nenhuma das suas consultas se perderá 

a partir do momento que pegar o telefone até que ten-

has recebido aconselhamento de um especialista.

–  Serviço remoto: com o serviço de manutenção remota 

podemos entrar em seus sistemas e corrigir erros dire-

tamente em linha ou realizar atualizações e reparos.

–  Serviço no local: onde quer que você esteja, nós 

estaremos lá em um instante. Nosso serviço no local 

garante que seus sistemas estarão funcionando nova-

mente o mais rápido possível.

–  Atualizações de equipamento e software: O projeto 

modular torna isso possível. Podemos adaptar suas 

máquinas e seu software a qualquer momento para 

atender às necessidades da sua empresa, para que você 

esteja totalmente preparado para qualquer necessidade 

que seus clientes exigirem.

–  Serviço de peças de reposição: mantemos grandes 

estoques de peças de reposição em nossas unidades 

para que possamos atendê-lo rapidamente em uma 

emergência.

–  Manutenção preventiva: A manutenção preventiva 

ajuda a melhorar a vida útil e a qualidade de suas 

máquinas.

E agora o mais recente: 070000genius 
O número mundial da assistência técnica 

Discando o número 070000436487 você será posto 

diretamente em contato com a nossa equipe no depar-

tamento de assistência técnica telefônica sem ter que 

selecionar um código de país. A resposta mais curta para 

a rápida ajuda.

Assistência técnica
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nossas habilidades suportam 
 qualquer processo
Tecnologia de erosão, a qual tem muito a oferecer, requer 

habilidades que podem ser usadas de diversas maneiras. 

ZK oferece a você treinamento em todos os aspectos da 

otimização do processo, tecnologia, software e máquinas, 

permitindo que você use todo o potencial em sua empresa 

da melhor maneira possível.

Sessões de formação e aperfeiçoamento

–  na tecnologia de erosão, materiais e ferramentas  

(ex.: processos em grafite)

–  no uso e aplicações do software (ex.: transferência de 

dados do CAD / CAM)

–  nas máquinas (ex.: otimização dos resultados do processo)

–  em processos (ex.: melhorar fluxos de processo e tem-

pos ou alcançar consistência nos dados)

–  também o treinamento para gerenciamento de célula 

pode ser coordenado por nossa ZK academia

Passo a passo para melhores processos

–  Análise do processo: Analisamos o processo em sua 

empresa e apresentamos propostas para introduzir ou 

estender a automação. 

–  Planejamento do projeto: uma equipe dedicada, irá ver 

através de seu projeto, garantindo que esteja em tempo 

e coordenar a comunicação até uma conclusão bem 

sucedida.

–  Instalação e personalização: Nossos técnicos irão rea-

lizar a instalação no local com todas as configurações 

necessárias, testes e modificações até que o processo 

rode continuamente.

–  Suporte de posta em macha: Mesmo que sua equipe 

ainda esteja insegura após o treinamento inicial – uma 

ligação resolverá. Nossa equipe técnica irá ajuda-lo.

–  Treinamento tecnológico: Adaptamos todas as tecno-

logias erosivas padrão para a sua gama específica de 

peças para que você obtenha o melhor do seu hardware 

e software.

Treinamento
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Presença / Representações

Parceiros sem fronteiras

Seja aonde for a sua atividade, nós criamos para 

você na Alemanha, Europa, Ásia e Américas parcerias 

de vendas. Isto significa que oferecemos contatos 

que possam sabiamente prestar suporte à você em 

todos os aspectos dos sistemas Zimmer & Kreim na 

sua língua nativa. Todos os nossos parceiros de ven-

das são selecionados cuidadosamente e são coloca-

dos em treinamentos permanentes para o mais novo 

nível da nossa tecnologia. Eles são também em caso 

de reparo o parceiro de contato adequado e serão 

alimentados em tempo mais curto com as peças de 

reposição necessárias. Além disso: ampliamos per-

manentemente nossos parceiros de vendas. Para que 

você possa encontrar uma pessoa de contato o mais 

próximo possível em qualquer lugar do mundo. 

Nossos parceiros responsáveis com informações de 

contato se encontram na nossa Página da Internet. 

www.zk-system.com





Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG

Beineäcker 10, 64395 Brensbach, Germany

Telefon +49 (0) 6161 - 93 07 - 0

Telefax +49 (0) 6161 - 93 07 - 73

E-Mail info@zk-system.com

www.zk-system.com
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Seu distribuidor:


