
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesjonalne rozwi ązanie dla kręconych drucianych szczotek 
 
� Całkowicie automatyczna produkcja 
� Najwyższa jakość szczotek 
� Maksymalna elastyczność i niezawodność  

 

PERFECTLY DIFFERENT 

 



 

Najmłodszy członek 
rodziny Z. LYNX jest 

pierwszym 
w pełni automatycznym 
urządzeniem do 
kręconych drucianych 
szczotek z zamkniętym 
zakończeniem lub pętelką 

Z.LYNX 
W pełni automatyczne rozwi ązanie dla 
idealnych kr ęconych drucianych 
szczotek 
Z.LYNX to rodzina w pełni zautomatyzowanych, wydajnych 
maszyn do produkcji kręconych drucianych szczotek. 
Serwosterowanie zapewnia maksymalną stabilność procesu 
podczas prostowania, podawania, skręcania, przycinania  
i cięcia. Właściwa maszyna do każdego rodzaju szczotki. 
Z.LYNX: najbardziej ekonomiczne rozwiązanie i gwarancja 
najwyższej jakości ZAHORANSKY.  
 

Idealnie skręcanie Precyzyjne przycinanie Automatyczne cięcie do 
pożądanych długości 

Który rodzaj szczotek  zamierzają 
Państwo poddać skręcaniu? 
W zależności od rodzaju skręcanej szczotki, należy wybrać 
odpowiedni model maszyny Z.LYNX: wydajny Z.LYNX 1 idealny do 
szczotek do czyszczenia butelek, Z.LYNX 2 przeznaczony do 
szczotek z zamkniętymi zakończeniami (takimi jak szczotki do 
gratowania), podczas gdy uniwersalny Z.LYNX 3 nadaje się zarówno 
do szczotek z zamkniętym zakończeniem lub pętelką. Oto kilka 
przykładów: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzina Z.LYNX 
Właściwe rozwiązanie dla każdego rodzaju szczotki  
 

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA BUTELEK 
 
� Wyjątkowo szybka i całkowicie 

automatyczna skręcarka i przycinarka. Do 
7 m szczotek na minutę przy 
zastosowaniu techniki skręcania 
dwuetapowego 

� Urządzenie do skręcania wtórnego – 
idealne zwłaszcza w przypadku mocno 
skręconych szczotek 

� Dowolne kształtowanie dzięki zespołowi 
przycinającemu z serwonapędem 

� Podwójny zasobnik na włosie 
umożliwiający łączenie kolorów lub 
materiałów włosia 

� Ekran dotykowy umożliwiający 
programowanie skręcania, wzorów 
szczotek, szybkości podawania  
i podnoszenia 

� Opcjonalnie: urządzenie do cięcia 
szczotek do pożądanych długości  

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA, 
GRATOWANIA I SZLIFOWANIA 
 
� Całkowicie automatyczna maszyna 

sterowana CNC do skręconych, 
nylonowych i drucianych szczotek  
z zamkniętym zakończeniem.  

� Zaleta: brak konieczności przycinania 
drucianych szczotek z małymi średnicami 

� Materiał włosia podawany ze szpuli  
i przycinany za pomocą mechanizmu 
gilotynowego 

� Możliwość zastosowania różnych frezów 
docinających lub zespołu do profili 
półokrągłych 

� Opcjonalnie: jednostka dodatkowa  
z szlifierką diamentową do szczotek 
wykonanych z grubego włosia ściernego 

� Szczotki wysuwane przy użyciu zsuwni 
� Kompletny system z serwonapędem.  
� Ekran dotykowy umożliwiający 

programowanie profili szczotek, 
wprowadzanie parametrów roboczych  
i zarządzanie ustawieniami    

KRĘCONE DRUCIANE SZCZOTKI  
Z ZAMKNIĘTYM ZAKOŃCZENIEM LUB 
PĘTELKĄ 
 
� Wydajna maszyna sterowana CNC  

z serwosterowaniem zapewniająca 
wysoką powtarzalność i maksymalną 
kontrolę  

� Wybór sposobu skręcania rdzenia  
z tworzeniem pętelki lub bez 

� Precyzyjne przycinanie profili za pomocą 
urządzenia przycinającego CNC 

� Szczotki przycinane do pożądanych 
długości 

� Gotowe produkty przenoszone za 
pomocą taśmy przenośnika 

� Automatyczne podawanie włosia 
� Podwójny zasobnik na włosie 

umożliwiający łączenie kolorów lub 
materiałów włosia 

� Ekran dotykowy umożliwiający 
programowanie, wprowadzanie 
parametrów roboczych, zarządzanie 
formułami i konserwację 

� Możliwość programowania offline 

Długość szczotki: 50 – 1000 mm  
(opcjonalnie: 2000 mm) 

Średnica szczotki: 5 – 120 mm 
Średnica rdzenia: 0,9 – 3,0 mm 
Włosie: Włosie nylonowe  

w dwóch kolorach 
Długość włosia: 30 – 130 mm 

 

Długość szczotki: 45 – 140 mm  
(opcjonalnie: 250 mm) 

Średnica szczotki: 3 – 35 mm (opcjonalnie: 
55 mm) 

Średnica rdzenia: 1,0 – 3,0 mm 
Włosie: Drut, również stal 

nierdzewna, ścierne 
włosie lub nylonowe 
włosie na szpulach 

Długość włosia: 20 – 80 mm 

 

Długość szczotki: 60 – 1000 mm  
Średnica szczotki: 6 – 110 mm 
Średnica rdzenia: 1,0 – 3,4 mm 
Włosie: Drut lub włosie nylonowe 
Maksymalna długość 
włosia: 

30 – 130 mm 

Długość przycinania: 1000 mm 
Średnica pętelki: 6 – 40 mm – 

zaokrąglona lub 
niezaokrąglona 

 

Z przyjemnością 
oferujemy swoje usługi. 
Prosimy o kontakt 

Pierwsza w pełni automatyczna 
maszyna do tego rodzaju szczotek 
 



 
 

Z.LYNX 3: ze stal ą szybkotn ącą dla 
idealnych kształtów 
 
Z.LYNX 3 dostarcza najwyższą jakość produktów przy maksymalnej 
stabilności procesu. Sterowana CNC przycinarka wykorzystująca stal 
szybkotnącą (HSS) przycina główki szczoteczek z niesamowitą 
szybkością i niespotykaną precyzją. 
 

Podawanie 
włosia 
 

Wysoka 
precyzja 
przycinania 
 

Lekko skręcony drut umieszczany jest w stacji 
skręcającej, a następnie skręcany bezpośrednio w celu 
uzyskania pożądanej szczotki. 

 

Stalowy drut jest automatycznie podawany ze szpuli do 
skręcarki. Przesunięcie, cięcie i wstępne zginanie 
odbywa się za pomocą kilku ruchów siłownika. 
Przycięte włosie (z zasobnika) przesuwane jest 
pomiędzy drutami rdzenia za pomocą sterowanej 
siłownikiem taśmy przygotowującej, a następnie 
wpychane między rdzeń przeznaczony do nabicia. 

Automatyczne 
skręcanie 
 

Po skręceniu szczotki przycinane są do odpowiedniego 
kształtu za pomocą urządzenia przycinającego 
gwarantującego wysoką precyzję przycinania profili. 
 
Następnie szczotki można przyciąć do odpowiedniej 
długości za pomocą zespołu tnącego. Gotowe szczotki 
wysuwane są za pomocą taśmy przenośnika.  

 

Główne zalety  
 
Najwy ższa jako ść 
szczotek 
� Wysoka precyzja przycinania profili 
� Możliwość  przetwarzania różnych 

rodzajów materiału (tworzywo 
sztuczne, drut, naturalne włókna  
i materiały ścierne) 

� Stała wysoka jakość 

Całkowicie  
automatyczna 
produkcja 
� Wysoki poziom automatyki 

gwarantujący stałą jakość  
i wydajność 

� Programowanie za pomocą ekranu 
dotykowego 

� Wysoka wydajność bez udziału 
operatorów 

Maksymalna stabilno ść 
i niezawodno ść 
� Uznana technologia  

ZAHOANSKY 
� Wysokie jakości system  

z serwonapędem 
� Zabezpieczona elektronicznie 

obudowa  
 



 
 

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 
 


