
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

� Zaawansowana technologia bezkotwowych szczoteczek d o zębów  
� Wysoce zautomatyzowana konstrukcja modułowa  
� Gwarancja wysokiej wydajno ści i doskonałej jako ści wyko ńczenia przy 

zachowaniu najwy ższych standardów higieny  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Całkowita swoboda wykonania – szczoteczki do zębów (płytki główek szczoteczek) 

PERFECTLY DIFFERENT 



 
 
 

 

Nasze najnowsze rozwiązanie 
w produkcji bezkotwowych szczoteczek do z ębów 

Z. AERO 
Pełna elastyczno ść i swobodny wybór główek 
szczoteczek do zębów 
 
Czasy, w których szczoteczki do zębów sprzedawano wyłącznie ze względu na ich główne 
zastosowanie minęły bezpowrotnie. Na rynku szczoteczek do zębów panuje zacięta 
konkurencja. Różne modele główek szczoteczek i specjalne funkcje pozwalają wyróżnić się 
na rynku. Wymienne główki, elastyczne uchwyty z tworzywa sztucznego, dodatkowe 
powierzchnie do czyszczenia języka oraz ustawione pod różnym kątem wiązki włosia 
dostępne w wielu kolorach i stopniach twardości, i wiele więcej innych udogodnień. 
Wszystko to powoduje zwiększenie wymagań dot. produkcji i ostatecznej funkcjonalności 
Państwa szczoteczki do zębów. 
 
Przełomem w tej dziedzinie okazała się bezkotwowa technologia zapewniona przez bardzo 
wydajny układ Z.AERO, który oferuje praktycznie nieograniczone możliwości projektowania 
wzorów wiązek włosia w połączeniu z najwyższą wydajnością. 
 
� swobodny wybór geometrii włosia (włosie do włosia)  
� swobodny wybór wzoru szczoteczki  
� swobodny wybór k ąta ustawienia włosia (do 14°)  
� swobodny wybór ukształtowania włosia z przynajmniej  90° zaokrągleniem 

końcówek  
 

Z.AERO oznacza wydajność, elastyczność, solidną produkcję i zwrot inwestycyjny  
w produkcji szczoteczek do zębów. Najwyższa technologia ZAHORANSKY, oczywiście 
„Made in Germany”. 

 

 

Bardzo wydajny układ Z.AERO umożliwia produkcję do 40 bezkotwowych płytek główek 
szczoteczek (każda z 60 wiązkami włosia na szczoteczkę). 
 
� Do 2400 szczoteczek na godzinę 
� Do 48960 szczoteczek dziennie 
� Do 14,8 miliona szczoteczek rocznie (300 dni roboczych) 

 

Produkcja płytek główek szczoteczek: 
Układ Z.AERO umożliwia w pełni automatyczne wykonanie 
niemal wszystkich kształtów włosia z najwyższym poziomem 
zaokrąglenia końcówek. Płytki główek szczoteczek można 
poddać procesowi natryskiwania w celu uzyskania gotowych 
szczoteczek.  

 

Płytka wyprodukowana na maszynie Z.AERO… 
 

...umieszczana jest na uchwycie, tworząc szczoteczkę. 
 

Technologia bezkotwowa umożliwia 
tworzenie wiązek o wielu różnych 
kształtach. 



 

Z. AERO 
W pełni automatyczna bezkontaktowa produkcja  
płytek główek i szczoteczek do z ębów 
 
Technologia bezkotwowych szczoteczek do zębów to całkowicie nowy 
sposób produkcji. Zamiast płytek z otworami, w które nabijane jest włosie, 
Z.AERO, wykorzystując technologię bezkotwową, tworzy gotowe płytki  
z włosiem, które następnie są formowane. Wszystko odbywa się 
bezdotykowo i z zachowaniem najwyższych standardów higieny.  
Gotowe do całkowicie automatycznej produkcji.     
 

Zaokrąglanie 
końcówek włosia  
i przenoszenie do 

zasobnika  
na włosie 

Kształtowanie wzoru 
włosia Zgrzewanie włosia 

Natryskiwanie włosia 
Stac ja wysuwaj ąca 
wyrzucaj ąca płytki 

główek lub 
formowanie uchwytu 

w procesie 
natryskiwania   

Pakowanie  

  
 

� System jednostek modułowych do całkowicie 
automatycznej produkcji lub cz ęściowej 
automatyzacji  

� Wysoka wydajno ść 
� Minimalna obsługa  
� Wysoka elastyczno ść konstrukcji produktu  
� Niezawodna produkcja  

 

Włosie umieszczane   
w motkach przenoszone jest 
do maszyny HG 
zaokrąglającej włókna, 
następnie wykańczane  
i przycinane w celu uzyskania 
odpowiedniej długości. 
Zaokrąglone włosie może być 
podawane ręcznie lub 
automatycznie do maszyny 
Z.AERO. 
      
� 12 stacji 
� 8 stacji zaokrąglających/ 

wykańczających 
� Odpowiednie sortowanie  

i zaokrąglanie 
� Do niemal wszystkich 

rodzajów włosia 

Ponad 90-procentowa 
skuteczność zaokrąglania Płytka do formy Cały wzór po zgrzewaniu 

Specjalne tarcze oddzielają 
włosie w zasobnikach, które 
przenoszone są do pierwszego 
pola otworu za pomocą 
podciśnienia. Gotowy kształt 
płytki wiązki powstaje w kilku 
krokach (wbijanie, dociskanie  
i wykańczanie). Pole wiązki 
przenoszone jest do płytek  
z formą. 
 
� Wysoka wydajność 
� Złożone wzory włosia 
� 10 zasobników na włosie, 

załadunek ręczny lub 
automatyczny 

Całkowicie automatyczny 
transport do stacji 
zgrzewającej, gdzie końcówki 
włosia zgrzewane są ze sobą 
po niezaokrąglonej stronie.  
 
� Zgrzewanie bezdotykowe 
� Wysoka niezawodność 

procesu 

Gotowe bezkotwowe płytki 
czołowe mogą być zwolnione 
lub przeniesione do wtryskarki 
umożliwiającej formowanie 
uchwytu. 
 
� Szybkie przestawienie 

produkcji 
� Niskie koszty wykonania 

kolejnych uchwytów 
� Nadzór za pomocą kamery 

(opcjonalnie) 
� Do 24 wnęk formowania 

wtryskowego uchwytów 
� Doskonałe rozwiązanie dla 

elementów TPE w obszarze 
główki 
  

Zgrzewane włosie zostaje 
poddane natryskiwaniu 
podczas kolejnego etapu. 
Następuje wykończenie płytki 
czołowej. 
 
� Różne rodzaje główek 
� Najwyższy standard higieny 
� Pełna kontrola procesu 
� Do 12 wnęk 

Jednostkę pakującą taką jak 
ZAHOANSKY Z.PACK lub 
Z.VIPA można podłączyć do 
Z.AERO. 

Gotowa płytka czołowa Gotowa szczoteczka do zębów 



Najwy ższa jako ść produktu  
dzięki technologii bezkotwowej 
 
Główki szczoteczek wytwarzane za pomocą tej metody są: 
� Całkowicie higieniczne 
� Pozbawione jakichkolwiek szczelin, co zapobiega nagromadzaniu się 

bakterii 
� W pełni odnawialne (brak metalowych części) 
� Atrakcyjne wizualnie dzięki precyzyjnemu wykonaniu wiązek włosia 

(np. ukształtowanie, profil i kąt zakrzywienia włosia)  
 

 

 
Przygotowanie włosia 

 
Bezdotykowe zgrzewanie 

 
Natryskiwanie włosia w celu  
wykonania płytek czołowych 

 

Maszyny P akujące 
+ Produkcja Form 
+ Technologie Systemowe 
 
= kompletne innowacyjne rozwi ązania 
zapewniające niezwykle wydajne pakowanie 

Pozostałe korzy ści Z.AERO  
 
� Wysoka jakość zaokrąglonego i wykończonego włosia 
� 10 różnych kolorów i rodzajów włosia 
� Retencja włosia powyżej 25 N 
� Opcjonalna kamera nadzorująca puste płytki z formami  

(tylko całkowicie automatyczna wersja) 
� System obsługiwany przez jednego operatora 
� Wysuwanie szczoteczek pod odpowiednim kątem do  

dalszego przetwarzania 
� Najwyższy standard higieny dzięki bezdotykowej  

produkcji 
� Mniejsze wymagania logistyczne dzięki 

wyeliminowaniu magazynowania pomiędzy 
kolejnymi etapami produkcji  
 

 
Z.AERO doskonale pokazuje, jak poszczególne 
oddziały grupy ZAHORANSKY współpracują ze sobą 
w celu opracowywania maszyn i układów: Budowa 
Maszyn, Pracownia Formowania, Technologie 
Systemowe i Maszyny Pakujące. Dzięki 
zgromadzonej wiedzy specjalistycznej osób 
zatrudnionych w różnych oddziałach jesteśmy  
w stanie tworzyć przekonujące i niezwykle 
innowacyjne rozwiązania systemowe. Właśnie to 
sprawia, że możemy dostarczyć idealnie dopasowane 
rozwiązania dla Państwa produkcji. 
 
Gwarantujemy ponadto: 
� Krótkie terminy dostawy 
� Bieżące wsparcie 
� Doskonałe zarządzanie projektami i bezpośrednie 

kanały komunikacji 
� Dopasowane kursy szkoleniowe 
� Serwis – szybki, kompetentny i dostępny na całym 
świecie 
 
Z przyjemno ścią oferujemy swoje usługi.  
Prosimy o kontakt!  

       
 

Wiedza techniczna  
i zaangażowanie pracowników 
wszystkich oddziałów 
umożliwiają rozwój Państwa 
kompletnych, zintegrowanych 
rozwiązań. 

Z.AERO: rozwiązanie systemowe 
z ZAHORANSKY PLUS 
 



Połączenie niemieckiej myśli technicznej z pasj ą i doskonało ścią 
 
Ponad sto lat temu Anton Zahoransky wyznaczył początek nowej ery w produkcji szczotek, gdy 
wynalazł pierwszą maszynę do wiercenia i nabijania szczotek. Firma stała się międzynarodowym 
dostawcą usług w zakresie konstrukcji maszyn i technologii automatyzacji. Obecnie składa się  
z czterech działów: Produkcji Form, Technologii Systemowych, Maszyn Pakujących i Maszyn do 
Szczotek. 
 
Siłę napędową firmy stanowiła od zawsze nie tylko solidna, niemiecka myśl techniczna i zdecydowane 
innowacyjne podejście, lecz również niezłomna pasja i dążenie do perfekcji, zaangażowanie, 
wytrwałość i jasny cel, jakim jest dostarczanie w pełni funkcjonalnych rozwiązań. 
 
ZAHORANSKY – PERFECTLY DIFFERENT 
 
 
 

 

 

ZAHORANSKY AG  
Anton-Zahoransky-Strasse 1 
79674 Todtnau-Geschwend 
Tel.: +49 7671 997-0 
Niemcy 
 
www.zahoransky.com 
 
 
 

PERFECTLY DIFFERENT 
 


