
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idealne rozwi ązanie do wykańczania szczoteczek do zębów  

� Rodzina maszyn do wysokiej jakości przycinania i zaokrąglania końcówek 
� Do 75 szczoteczek / min 
� Wyjątkowo bezpieczna inwestycja dzięki niezawodnej technologii 

PERFECTLY DIFFERENT 



 

Z.SWORD 
Proste wyko ńczanie szczoteczek do 
zębów  
 
Z.SWORD to rodzina ręcznie obsługiwanych maszyn do 
wykańczania szczoteczek do zębów za pomocą prostych lub 
złożonych przycięć. Mocne narzędzia do przycinania i szlifowania 
gwarantują najwyższą jakość i wydajność. Zaawansowana 
technologia od ZAHORANSKY – oczywiście „made in Germany”. 
 
   

Wygodne podawanie (załadunek) Nanoszenie daty metodą 
gorącego stempla  

Termodruk 

Idealne przycinanie i zaokr ąglanie 
końcówek 
 
Maszyny serii Z.SWORD idealnie przycinają i zaokrąglają końcówki 
nawet najbardziej skomplikowanych układów włosia o różnym 
kształcie i długości. 
 
 
   

Z.SWORD 28 

Z.SWORD 
przycina  
i zaokrągla do  

75  
szczoteczek na 
minutę 



 

Z.SWORD 
Dla zaokrąglonych końcówek doskonałej jakości 
 
Wykańczanie szczoteczek do zębów na maszynie Z.SWORD obejmuje 
przycinanie i zaokrąglanie końcówek włosia. Oprócz tego, szczoteczki 
można oznaczyć datą, metodą termodruku i/lub za pomocą kalkomanii. 
 
   

Wysoka niezawodność 
dzięki zdalnej konserwacji przez Internet 
 
� Wydajna zdalna konserwacja maszyn Z.SWORD przez Internet  
� Szybki i bezpo średni dost ęp 
� Natychmiastowy program diagnostyczny online w przypadku 

wystąpienia problemu 
� Regularne aktualizacje oprogramowania  
� Doskonałe zabezpieczenie dzi ęki VPN  

(Prywatnej Sieci Wirtualnej) z szyfrowaniem SSL 
 

Z.SWORD: Maszyny  
o maksymalnej wydajno ści  
 
� Półautomatyczne wyka ńczanie szczoteczek do z ębów przy 

niskich kosztach roboczych  
� Szeroki wybór opcji wyko ńczenia: termodruk, nanoszenie daty, 

kalkomania, itp.  
� Wysoka wydajno ść: do 75 szczoteczek na minutę 
� Wysoka elastyczno ść: dopasowanie do różnych modeli produktu 
� Niezawodno ść działania  
� Zwrot inwestycyjny zapewniony przez technologię 

ZAHORANSKY – Made in Germany 
� Doskonała geometria ci ęcia dzięki układom rozprowadzającym  

i przycinarce profilowej 
 

 
   

Przycinanie 

Zaokrąglanie 
końcówek  

Za
ok



Z.SWORD 
Właściwy wybór do ka żdego zastosowania 
 
Wybierając właściwe urządzenia należy wziąć pod uwagę 
� rodzaj i wersj ę szczoteczek  
� wymagan ą wydajno ść produkcyjn ą 
� poziom obróbki szczoteczek  
Wszystkie maszyny dostępne są w różnych wersjach. Z przyjemnością 
pomożemy Państwu wybrać tę właściwą. Wystarczy zadzwonić.  

 
 

60 
szczoteczek 
na minut ę 

Z.SWORD 2 
do złożonych 
profili 
 
� Maszyna do ręcznie obsługiwanego 

wykańczania szczoteczek do zębów ze 
złożonym przycięciem  
i doskonale zaokrąglonymi końcówkami 

� Do 60 szczoteczek na minutę 
� Najlepsza ergonomia dla operatorów  

i mechaników 
� Możliwość odłączenia poszczególnych układów 

w celu dokonania regulacji 
� Odtwarzalne ustawienia układów 

przycinających i szlifujących umożliwiające 
łatwe przestawienie na inny produkt 

� Opcjonalne wykończenie uchwytów za pomocą 
kalkomanii, druku tamponowego i wytłaczania 
na gorąco 

� Możliwość konwersji na inne modele przy 
niemal zerowym czasie przygotowawczym 
(sterowanie na podstawie wprowadzonych 
ustawień) 

� Wyrzucanie gotowych produktów na płaską 
taśmę 

� 5,7-calowy wyświetlacza (ekran dotykowy)     
 

 
   

Z.SWORD 28  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 8 

Maks. liczba urządzeń 
zaokrąglających końcówki 5 

 
Z.SWORD 213  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 13 

Maks. liczba urządzeń 
zaokrąglających końcówki  10 

 
Z.SWORD 216  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 16 

Maks. liczba urządzeń 
zaokrąglających końcówki 12 

 

40 
szczoteczek 
na minut ę 

Z.SWORD 1 
do złożonych 
profili i dużych prędkości 
 
� Maszyna do ręcznie obsługiwanego wykańczania 

szczoteczek do zębów ze złożonym przycięciem  
i doskonale zaokrąglonymi końcówkami 

� Nanoszenie daty 
� Opcjonalne wykończenie uchwytów za pomocą 

kalkomanii lub termodruku 
� Pas przenoszący ze zintegrowanym układem do 

czyszczenia szczoteczek 
� Podwójne zespoły mocujące umożliwiające łatwy 

załadunek wyposażone w pas przesuwający się po 
stronie listwy  

� Możliwość szybkiej wymiany stacji przycinających  
i szlifujących  

� 5,7-calowy kolorowy wyświetlacz (ekran dotykowy) 
 

 
   

75 
szczoteczek 
na minut ę 

Z.SWORD 17  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 7 

Maks. liczba urządzeń zaokrąglających końcówki 5 

 
Z.SWORD 112  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 12 

Maks. liczba urządzeń zaokrąglających końcówki  10 

 
Z.SWORD 116  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 16 

Maks. liczba urządzeń zaokrąglających końcówki 12 

 
 

 Z.SWORD 3 
do prostego cięcia 
 
� Maszyna do ręcznie obsługiwanego wykańczania 

szczoteczek do zębów 
� Dla prostych zastosowań 
� Maszyna karuzelowa zajmująca niewielką przestrzeń 

użytkową 
� Obsługiwana przez jednego operatora 
� Zespoły mocujące mogą być dopasowane do różnych 

modeli szczoteczek do zębów 
� Ręczne wkładanie szczoteczek 
� Automatyczne podawanie produktu do kanału 

odbiorczego 
� 5,7-calowy kolorowy wyświetlacz (ekran dotykowy) 
� Możliwość szybkiego przestawienia na inny produkt 

 

Z.SWORD 35  
Stacje do przycinania  
i zaokrąglania końcówek 5 

Maks. liczba urządzeń 
zaokrąglających końcówki 3 

 



 
 

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 
 


