
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lider w produkcji szczotek i mioteł 

� Maksymalna szybkość nabijania (do 1200 nabić / min) 
� Wyjątkowa elastyczność 
� Krótki czas przezbrajania dzięki inteligentnej wymianie produktu „Plug & Clip” 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wysoka szybkość 
do 

1200 
obrobionych 
wiązek na minutę 
dzięki Z.LION 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.LION 
Pierwsza liga  
w produkcji szczotek i mioteł 

 
Z.LION to cała rodzina maszyn do produkcji szczotek  
i mioteł. Niezależnie od tego, czy są Państwo 
zainteresowani produkcją standardowych mioteł, mioteł 
półokrągłych, w pełni zaokrąglonych szczotek, szczotek do 
WC lub szczotek do mycia naczyń, Z.LION to najlepszy 
wybór zarówno pod względem technicznym jak  
i oszczędnościowym. Sprawdzona rodzina maszyn 
ZAHOANSKY do produkcji szczotek zapewnia właściwe 
rozwiązania niezależnie od stawianych wymagań.  
 

Wysoka precyzja nabijania 

 

Ramy szczotek do WC Promieniowe ramy do mioteł 

Dla ogromnej ró żnorodno ści  

 
Z.LION to nie tylko urządzenie do produkcji rozmaitych 
modeli szczotek i mioteł o różnych kształtach, lecz również 
narzędzie radzące sobie z wieloma rodzajami różnych 
materiałów. Wykorzystywane do produkowania wyrobów  
z naturalnych włókien, włosia nylonowego i drucianego.    



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.LION 
Stworzony do łatwiej zamiany produktu 

 
Z.LION wyposażony jest w system wymiany ram. W przypadku 
zmiany rodzaju szczotki, w maszynie umieszcza się inną ramę. 
Opcjonalnie udostępniamy również system wymiany płyt 
zaciskowych umożliwiający szybkie i proste przekonwertowanie na 
inny model szczotki. 
 

 
 
Szybka zamiana i ustawienie 
 

Wydajny system 
zamiany modeli  
i produktów 

Zamiana produktu odbywa się poprzez wymianę 
ramy (zdjęcie przedstawia promieniowe ramy do 
szczotek). Modele szczotek można szybko 
wymienić korzystając z opcjonalnych płyt 
zaciskowych szybkiej wymiany 

Dostępne są cztery różne rodzaje ram do różnych rodzajów szczotek 

Rama do szczotek półokrągłych Rama do całkowicie zaokrąglonych szczotek 

Rama promieniowa Rama do szczotek do WC 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Najbardziej 
energooszczędne maszyny 
 
22% lżejsza konstrukcja  dzięki zoptymalizowaniu 
struktury mechanicznej komponentów 
Ok. 70% ni ższe zużycie energii dzięki technologii 
energooszczędnych zaworów 
Do 10% wi ększa wydajno ść dzięki bardzo wydajnym 
silnikom  
Do 94% mniejsza siła tarcia dzięki zespołom łożysk  
i elementom prowadzącym 

 

 

Łatwe projektowanie  
modeli szczotek 
 
ZAHORANSKY 3D Brush Designer 
dopasowany do każdego systemu zmniejsza 
koszty wykonania pól otworów szczotek o 
maksymalnie 90%. Oprogramowanie jest 
łatwe w obsłudze i nie wymaga jakiejkolwiek 
wiedzy nt. programowania. Umożliwia szybkie 
wykonanie nowych pól otworów.  

 Wyjątkowo łatwe w obsłudze, graficzne projektowanie pól otworów 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z.LION 
Właściwy wybór do ka żdego zastosowania 
 
Wybierając właściwe urządzenia należy wziąć pod uwagę 
� rodzaj i wersj ę szczotek/mioteł  
� wymagan ą wydajno ść produkcyjn ą 
� wymagany poziom automatyzacji  
Ręcznie obsługiwana „pojedyncza” wersja to najtańsza wersja urządzeń dostępnych w rodzinie 
Z.LION. Seria obejmuje urządzenia z jedną głowicą do pracy nieciągłej, urządzenia podwójne 
do pracy ciągłej oraz całkowicie zautomatyzowane podwójne maszyny o bardzo prostej 
obsłudze i spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania. 
 
Z przyjemno ścią pomo żemy Państwu wybra ć właściwy model. Wystarczy zadzwoni ć. 

 
 

Z.LION 2114/2214/2215 Z.LION 3215 

MODEL POJEDYNCZY 
 
 
� Ręcznie obsługiwana maszyna do wiercenia 

i nabijania 
� Tryb pracy nieciągłej 
� Do szczotek, mioteł, szczotek 

cylindrycznych i do WC 
� Skok narzędzia: 70 lub 100 mm 
� Szczotki do mycia naczyń: na 5 osiach 
� Do 450 wiązek na minutę 

 
2 urządzenia zaciskowe 
1 lub 2 maszyny wiercące 
1 narzędzie do nabijania 
4 lub 5 osi 

 

MODEL POJEDYNCZY, TRYB 
CIĄGŁY 
 
� Ręcznie obsługiwana maszyna do wiercenia 

i nabijania 
� Tryb pracy ciągłej 
� Wysoka szybkość produkcji 
� Do szczotek, mioteł, szczotek do WC, 

szczotek do mycia naczyń i całkowicie 
zaokrąglonych szczotek 

� Skok narzędzia: 70 lub 100 mm 
� Do 550 wiązek na minutę 

 
3 urządzenia zaciskowe 
2 maszyny wiercące 
1 narzędzie do nabijania 
5 osi 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Główne zalety 
Właściwy wybór do ka żdego zastosowania 
 
� Sprawdzona technologia prosto z Niemiec 
� Wysokie prędkości nabijania 
� Bardzo krótkie czasy przezbrajania 
� Maksymalna energooszczędność 
� Duża elastyczność maszyny 
� Możliwość pełnej automatyzacji 
� Cicha praca, niskie zużycie części 
� Przetwarzanie naturalnych włókien, włosia nylonowego lub drucianego 
� Oszczędność czasu dzięki opcji programowania offline 
� Oprogramowanie 3D Brush Designer umożliwiające łatwe w obsłudze, graficzne 

programowanie pól otworów 
 
 

Z.LION 3215 MT/6325 MT Z.LION 6324/6325 

MODEL PODWÓJNY, TRYB 
CIĄGŁY 
 
� Ręcznie obsługiwana maszyna do wiercenia  

i nabijania 
� Wysoka prędkość produkcyjna 
� Do szczotek, mioteł, szczotek do WC  

i całkowicie zaokrąglonych 
� Szczotki do mycia naczyń i szczotki z włosiem 

nabitym z jednej strony:  
na 5 osiach 

� Skok narzędzia: 70 lub 100 mm 
� Opcjonalnie: możliwy 150 mm skok narzędzi na  

5 osiach 
� Do 1200 wiązek na minutę 

 
6 urządzeń zaciskowych 
3 maszyny wiercące 
2 narzędzie do nabijania 
4 lub 5 osi 

 
 

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY 
 
� Automatyczna maszyna do wiercenia i nabijania 
� Najwyższa prędkość produkcyjna 
� Do szczotek, mioteł i szczotek z włosiem nabitym z 

jednej strony 
� Separacja i automatyczne podawanie bloków 

szczotek 
� System obsługi do załadunku i wyładunku maszyny 

do nabijania oraz przenoszenia do podłączonej 
przycinarki 

� Skok narzędzia: 70 lub 100 mm 
 
 
 
 
3 lub 6 urządzeń zaciskowych 
2 lub 3 maszyny wiercące 
1 lub 2 narzędzia do nabijania 
5 osi 

 
 



 

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 do Pakowania 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 – IDEALNIE NOWATORSKI 
 
 
 

 

 
 

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


