
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idealne rozwi ązanie do wydajnego nabijania szczoteczek do zębów  

� Najskuteczniejsza maszyna nabijająca na świecie – Z.SHARK 4 
� Wysoka wydajność i doskonała jakość  
� Wysoka elastyczność i niewielkie rozmiary 

PERFECTLY DIFFERENT 

 



 

Z.SHARK 
Seria bardzo wydajnych maszyn 
nabijaj ących o działaniu ci ągłym  
 
O jakości szczoteczki do zębów decyduje jakość jej włosia. Dlatego 
też ważne jest, aby dobrze przemyśleć zakup maszyny nabijającej. 
Z.SHARK to seria bardzo wydajnych automatycznych maszyn 
nabijających. Wysoka stała wydajność zapewnia wyjątkowo 
opłacalną produkcję szczoteczek do zębów. Znana i potwierdzona 
najwyższa jakość od ZAHORANSKY – opracowana w Niemczech. 
 
   

Z.SHARK – 
najlepsza 
maszyna 
nabijająca na 
świecie 
 

Magazynek Zasobnik z włosiem  
w trzech kolorach 

Precyzyjne nabijanie przy dużej 
szybkości 

Dla niemal wszystkich  modeli 
szczoteczek do zębów  
Z.SHARK umożliwia nabijanie każdego rodzaju włosia. Maksymalne pole 
otworu wynosi 35 x 45 mm. Możliwość zastosowania włosia w trzech 
różnych kolorach i najbardziej złożonym ustawieniu. 
Kilka przykładów poniżej: 
 
   

Podwójny model Z.SHARK twin: 
maszyna ta została całkowicie 
przebudowana. Nie tyko nabija 
włosie w szczoteczkach do 
zębów, ale pozwala na ich 
przycinanie i zaokrąglanie 
końcówek. 



 

 
Z.SHARK 
Główne informacje dot. wydajno ści i dost ępnych opcji  
 
Przy zwiększającej się konkurencyjności na rynku, o sukcesie decydują detale.  
W tym celu stworzyliśmy całkowicie nową podwójną maszynę Z.SHARK w oparciu  
o cieszącą się powodzeniem serię Z.SHARK. Nowy układ zdecydowanie przewyższa 
klasyczne modele Z.SHARK pod względem wydajności i funkcjonalności. 
 
 

Z.SHARK: wyłącznie do nabijania 
 
 
 

Ręczne 
podawanie 
uchwytów 

Podawanie 
materiału 

Wydajne 
nabijanie 

Maksymalnie trzy kolory 
chemicznie 
stożkowanego włosia, 
włosia standardowego, 
nylonowego lub 
poliestrowego   

Do 1000 nabić na 
minutę 
Nowość: sterowane 
CNC deflektory włosia 
do złożonych pól 
otworów 

Dodatkowe korzyści  
wersji podwójnej 
� Wysoka wydajność produkcji i doskonała jakość produktu 
� Wyposażona w stacje tnące i zaokrąglające końcówki 
� Najwyższa jakość zaokrągleń na rynku 
� Prosta instalacja „Plug & Play” 
� Idealna konstrukcja umożliwiająca rozbudowę 
 

 

Z.SHARK twin: nabijanie,  
cięcie, zaokrąglanie 
 

Ręczne 
podawanie 
uchwytów 

Automatyczne 
przenoszenie 

Wysoka 
wydajno ść 
nabijania 

Przenoszenie 
produktu na 

taśmie 

Zaokrąglanie 
końcówek 

Przycinanie 

Nanoszenie daty  
i termodruk (opcjonalnie) Czyszczenie 

(opcjonalnie) 

Zalety Z.SHARK 
 
� Maszyna ciesząca się największym  

powodzeniem na świecie 
� Wysoka wydajność i najwyższa  

jakość 
� Wysoka elastyczność i niewielkie  

rozmiary 
� Możliwość wytwarzania płytek  

czołowych 
� Także do wieloelementowych  

szczoteczek do zębów 
� Zdalna konserwacja przez Internet 
� Sprawdzona zaawansowana technologia 

od ZAHORANSKY 
 

Opcja dla Z.SHARK 4: 
Obrotowa głowica rewolwerowa dla 
złożonych ustawień włosia. 

 



 
Rodzina Z.SHARK 
Przegląd naszych najlepszych urz ądzeń 
 
Wszystkie modele rodziny Z.SHARK to ręcznie  
obsługiwane maszyny nabijające. Nowoopracowane  
podwójne układy oferują więcej możliwości.  
Pomożemy Państwu wybrać wersję najlepiej  
odpowiadającą Państwa wymaganiom.  
Prosimy o kontakt w celu omówienia Państwa potrzeb.  
 
 
 
 
   

 
DANE TECHNICZNE WSZYSTKICH 
MODELI Z.SHARK 
 
Obsługa: ręczna 
Wielkość pola otworu: maks. 35 x 45 mm 
Wielkość otworu: 1,2 – 3,0 mm 
Kolory włosia: 3 
Osie: 2 
Ekran dotykowy: 1 x 5,7” 
W wersji podwójnej: 2 x 5,7” 

 
 

DO 850 NABIĆ NA 
MINUTĘ 
� Idealna do szczoteczek  

z chemicznie stożkowanym włosiem 
� Pojemny magazynek 
� Serwosterowany zasobnik na włosie dla 

prostej wymiany 
� Wysoka precyzja  

i bezproblemowe działanie 
� Zajmowana powierzchnia: ok. 1,33 m2 

 
Opcje rozbudowy: 

� Trzecia oś (głębokość) 
� Pas do ręcznego załadunku złożonych 

uchwytów 
 
     

 
 
   

DO 1000 NABIĆ NA 
MINUTĘ 
� Przetwarzanie bardzo złożonych pól 

otworów przy niemal stałej wydajności 
� Łatwa wymiana próbek za pomocą 

dotykowego ekranu sterowania 
� Serwosterowany zasobnik na włosie dla 

prostej wymiany 
� Wysoka precyzja  

i bezproblemowe działanie 
� Główny napęd wykorzystujący siłownik 
� Zajmowana powierzchnia: ok. 1,33 m2 

 
Opcje rozbudowy: 

� Trzecia oś (głębokość) 
� Pas do ręcznego załadunku 

skomplikowanych uchwytów 
� Wyposażenie dla elastycznego położenia 

kotew – do +/- 90° 
 
     

 
 
   

DO 850 NABIĆ NA 
MINUTĘ 
� Najlepszy stosunek ceny do wydajności 

(opracowany przez ZAHORANSKY 
Germany i wyprodukowany przez 
ZAHORANSKY India) 

� Odpowiedni do uchwytów szczoteczek 
do zębów ze wstępnie wykonanymi 
otworami 

� Zajmowana powierzchnia: ok. 1,2 m2 
 
 
 
     

 

DO 2 x 1000 NABIĆ 
NA MINUTĘ 
� Całkowicie nowa maszyna  

o wysokiej wydajności 
� W przeciwieństwie do innych modeli 

Z.SHARK oferuje również cięcie i 
zaokrąglanie końcówek (do 16 stacji) 

� Maks. 12 stacji do zaokrąglania 
końcówek  

� Najwyższa jakość zaokrąglenia na rynku 
� Odpowiednia nawet do najbardziej 

skomplikowanych kształtów 
� Nanoszenie daty (opcjonalnie) 
� Niskie koszty robocze 
� Ergonomiczna praca (wysokość 

wkładania uchwytów – ok. 1 m) 
� Bardzo prosta instalacja „Plug & Play” 
� Zajmowana powierzchnia: 6,3 x 2. 

 
Opcje rozbudowy: 

� Urządzenia rozprowadzające dla 
złożonych kształtów 

� Czyszczenia szczoteczek 
� Termodruk lub kalkomania   

 
     



 
 

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 
 


