
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniwersalne rozwiązanie dla wydajnej produkcji szczoteczek do zębów  

� Nabijanie, przycinanie, zaokrąglanie końcówek – wszystko za pomocą jednego 
urządzenia 

� Bardzo szybkie i łatwe przestawienie produkcji – maksymalna elastyczność 
� Gotowość operacyjna do 98%  

PERFECTLY DIFFERENT 

 



 

Do 

3600 
szczoteczek na godzinę 
wyprodukowanych za 
pomocą uniwersalnego 
urządzenia do wydajnej 
produkcji szczoteczek do 
zębów 

Z.ORCA 
Nabijanie, przycinanie, zaokrąglanie 
końcówek – wszystko za pomoc ą jednego 
urządzenia   
 
Produkcja szczoteczek do zębów wymaga dużej elastyczności. 
Wyzwanie stanowi szeroki wybór rodzajów, kształtów, 
zastosowanego włosia i kolorów. Oprócz tego elementy muszą być 
wymieniane bardzo szybko, zapewniając odpowiednią wydajność 
zgodnie z najwyższymi standardami higieny niezależnie od 
produkowanych ilości. 
 
Z tym zadaniem poradzić może sobie jedynie Z.ORCA - uniwersalny 
system do wydajnej produkcji szczoteczek do zębów.  

Bardzo dokładne nabijanie Precyzyjne przycinanie Precyzyjne zaokrąglanie 
końcówek 

Idealne rozwiązanie dla zaawansowanych 
szczoteczek do z ębów – nawet w klasie premium 
 
Z.ORCA to najlepszy wybór jeśli chodzi o całkowicie zautomatyzowaną produkcję 
szczoteczek do zębów. Maszyna nadaje się idealnie do szczoteczek z uchwytami 
wieloelementowymi, o skomplikowanym kształcie i ustawieniach włosia. Najlepsze 
rozwiązanie dla szczoteczek klasy premium. 
 
 
   

Film przedstawiający pracę 
urządzenia Z.ORCA 
dostępny w serwisie 
YouTube 



 

Z.ORCA 
Maksymalna elastyczno ść w produkcji 
szczoteczek do zębów 
 
Produkcja szczoteczek do zębów to ściśle skoordynowany łańcuch 
różnych procesów. Etapy te realizowane są niemal w całym 
zakresie przez urządzenie Z.ORCA. 
 

Nieskazitelna higiena dzięki 
bezdotykowej produkcji: 
 

 
Formowanie wtryskowe 
 
Przenoszenie gotowych 
uformowanych uchwytów do 
Z.ORCA. 
   

 
Transport uchwytów 
(dodatkowo) 
 
W celu zwiększenia poziomu 
automatyzacji Z.ORCA wyposażony 
jest w dodatkowy wydajny układ do 
podawania. System ten dostarcza 
do 80 uchwytów do szczoteczek na 
minutę prosto do maszyny do 
nabijania. 

 
Nabijanie 
 
� Szybkie i precyzyjne nabijanie 
� Promieniowe i osiowe ustawienie 

włosia 
� Przetwarzanie wszystkich 

rodzajów włosia, np. stożkowane 
włókna przy bardzo dużej 
prędkości 

 

 
Przycinanie 
 
� Zmienna liczba narzędzi 

przycinających 
� Możliwość uzyskania różnych 

kształtów  za pomocą urządzeń 
regulujących ustawienie 
wzdłużne i poprzeczne, które 
również mogą być łączone 

� Dodatkowe urządzenia 
przycinające profile w specjalny 
sposób 

 

 
Zaokrąglanie ko ńcówek 
 
� Unikalna jakość zaokrąglania 

końcówek gwarantowana przez 
półokrągłe przyrządy szlifujące 

� Optymalne zastosowanie 
technologii MTG (mechaniczne 
szlifowanie stożkowe) lub 
standardowego włosia 
nylonowego dla lepszej 
wydajności szlifowania – jakość 
na poziomie klasycznych „włosia 
stożkowanego chemicznie” 

Pakowanie  
 
Z.ORCA można podłączyć również 
do maszyny 
blistrującej,zapewniając 
bezpośrednią i dalszą obróbkę 
gotowych szczoteczek. Oczywiście 
najlepszym rozwiązaniem w tym 
zakresie jest ZAHORANSKY 
Z.PACK       

 
Wsparcie na rzecz 
rozwoju produktu 
 
Będziemy wspierali rozwój Państwa 
produktów, zamieniając pomysły  
w gotowe szczoteczki. Oczywiście 
dostarczymy Państwu próbki 
prototypowe – wykonane w ścisłej 
tajemnicy – umożliwiając lepsze 
zobrazowanie nowych produktów. 
 
Prosimy o kontakt w celu 
omówienia Pa ństwa potrzeb.      

 



Cztery modele 
 
Dostępne są cztery wersje urządzeń Z.ORCA w zależności od 
liczby zespołów nabijających i tnących/szlifujących. Każdy 
indywidualnie zaprojektowany zespół można rozszerzyć za pomocą 
modułowych dodatków spełniających określone wymagania. W 
przypadku najbardziej skomplikowanych szczoteczek maszyny 
mogą pracować wraz z innymi indywidualnymi lub kompaktowymi 
zespołami.  
 

Zalety Z.ORCA 
 
� Bezkonkurencyjna gotowość operacyjna (do 98%) 
� Od granulatu po gotowy produkt 
� Produkcja do 60 szczoteczek na minutę 
� Rożne kształty 
� Doskonałe zaokrąglanie końcówek 
� Do sześciu różnych kolorów włosia 
� Bezdotykowa obsługa gwarantująca nieskazitelną higienę 
� Szybkie i powtarzalne przestawianie produkcji 
� Wizualizacja i oprogramowanie dopasowane do urządzenia 

 

Wyższa wydajność dzięki dodatkom  
 
� Wydajny układ podawania – do 80 bloków szczoteczek 

na minutę 
� Buforowy system załadunku/odbioru tac 
� Wyrównanie głębokości za pomocą trzeciej osi CNC 
� Obrotowa głowica rewolwerowa dla skomplikowanych 

geometrii pól otworów 
� Zasobniki na włosie do równoległego przetwarzania 

maksymalnie trzech rodzajów zwężonego włosia 
� W pełni automatyczne wprowadzanie włosia do 

zasobników z materiałem  

� Mechaniczne szlifowanie stożkowe standardowego 
włosia nylonowego 

� Zdobienie uchwytu za pomocą kalkomanii, wytłaczania 
na gorąco, druku tamponowego lub grawerowania 
laserowego 

� Nabijanie zgodnie z kolorem uchwytu 
� Analiza danych przez połączenie Ethernet 
� Zdalna konserwacja VPN 
� Połączenie z maszynami blistrującymi (np. Z.PACK) 

umożliwiające produkcję gotowych, zapakowanych 
szczoteczek do zębów 

� Zwiększone bezpieczeństwo dzięki systemowi 
kontrolowania awarii sterownika 

 

Inteligentne rozwiązanie dla 
złożonych konfiguracji włosia  
 

Obrotowa głowica rewolwerowa serii urządzeń Z.ORCA 
umożliwia wydajne przestawianie złożonych geometrii pól 
otworów: 
 
� Gęsto rozmieszczone włosie 
� Wydłużone włosie 
� Włosie uzyskane poprzez otworowanie z mostkami 

oddzielającymi 
� Włosie prostokątne i owalne 
� Włosie 360° (koła) uzyskane za pomocą kolistych segmentów 

z ściankami działowymi 
     

 Proces nabijania może odbywać się bez zmniejszania 
prędkości w zależności od pozycji włosia i wymaganych 
obrotów. 
 
Niepodwa żalne korzy ści: 
 
� Niskie dodatkowe koszty inwestycyjne 
� Uznana technologia 
� Wysoka wydajność i gotowość operacyjna 
 
 

Z.ORCA 18 
KOMPAKTOWY ZESPÓŁ 
1000 nabi ć na minut ę 
Maksymalnie 1800 szczoteczek na 
godzin ę 

 

Z.ORCA 113 
KOMPAKTOWY ZESPÓŁ 
1000 nabi ć na minut ę 
Maksymalnie 1800 szczoteczek na 
godzin ę 

 

Z.ORCA 116 
KOMPAKTOWY ZESPÓŁ 
1000 nabi ć na minut ę 
Maksymalnie 1800 szczoteczek na 
godzin ę 

 

Z.ORCA 216 
PODWÓJNY ZESPÓŁ PRODUKCYJNY 
2000 nabi ć na minut ę 
Maksymalnie 3600 szczoteczek na godzin ę 

 
   

Obrotowa głowica 
rewolwerowa to 
wydajna alternatywa 
dla bezkotwowej 
technologii formowania. 
Zakres obrotów +/- 90° 
umożliwia różne 
położenie kotew/włosia.  

 

PODWÓJNY UZYSK 

 



 
 

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 
 


