Macacos mecânicos ZIMM

MOVIMENTO
COM PRECISÃO

zimm.com

Movimento com precisão

INSPIRADOR
PRECISO
Na Zimm nosso objetivo é melhorar
constantemente nossa performance e elevar a
qualidade de nossos macacos mecânicos a um
novo nível. Nas páginas seguintes, você vai
descobrir como conseguimos fazê-lo, mantendo
um alto nível de precisão. Ou você pode
experimentar uma visita guiada à fábrica.
Gunther Zimmermann
CEO
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PRINCIPAL
FABRICANTE
DA EUROPA
Empresa Zimm

Ao escolher a Zimm, você não está apenas escolhendo um
parceiro eficiente, mas também o número um na Europa

Existem cinco décadas de experiência em cada macaco
mecânico da Zimm. Desde 1991, aprimoramos sistematicamente
nosso conhecimento em relação ao sistema modular Zimm, a fim
de atender às necessidades do cliente de forma rápida, mais
precisa, e mais confiável do que se pode esperar à primeira vista.
A Zimm tem o prazer de melhorar constantemente nossas caixas
de engrenagem e estamos gratos por continuar o nosso sucesso.
Isso fez da Zimm a líder de mercado em macacos mecânicos na
Europa e um fornecedor procurado em todo o mundo. Na Zimm,
você recebe soluções que foram comprovadas repetidamente e,
portanto fabricantes de máquinas e empresas industriais
conhecidas em inúmeras indústrias a também escolhem a Zimm.
Como uma empresa familiar, é nossa preocupação fornecer a
você as melhores ferramentas do setor, excelente confiabilidade
de entrega e, por último mas não menos importante, nosso
próprio toque pessoal.
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5 RAZÕES PARA
ESCOLHER A ZIMM?
Design impecável na metade do tempo
•
•
•
•
•
•

Grande economia de tempo em projetos
Configurador mais eficiente do setor
Sistemas completos com todas as unidades e conexões
Monte você mesmo as peças standard comprovadas
O software evita erros de design
Gere e faça o download do CAD em tempo real

Sistema modular mais extenso
•
•
•
•

Componentes standard personalizados e comprovados
Mais de 7.000 opções de combinação úteis
Sistemas de elevação completos, incluindo motores de acionamento
Serviço de engenharia para requisitos especiais

Pioneiro em projeto de produtos
•
•
•
•

Melhoria contínua e desenvolvimento adicional
Design harmonioso também para uma instalação visível
Detalhes bem pensados e vantagens do produto
Interfaces padronizadas e tamanhos de instalação

Qualidade testada e comprovada
•
•
•
•

Do fornecedor líder da Europa
Proteção anticorrosiva em todos os macacos já standard
Sistemas abrangentes de teste, medição e inspeção
Certificação ISO 9001: 2015

Entrega confiável e rápida
•
•
•
•

Possibilidade de processamento de pedidos via site
Flexibilidade e capacidade para grandes quantidades
Alta confiabilidade de entrega
Prazo de entrega curto
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PRINCIPAIS
BENEFÍCIOS PARA
CADA USO
Os macacos mecânicos são uma tecnologia
moderna para elevação e posicionamento precisos de
componentes ou cargas. Inúmeros detalhes e equipamentos
tornam os produtos da Zimm sua primeira escolha

Com desempenho, performance e economia, os
macacos mecânicos superam as soluções hidráulicas em
cada vez mais aplicações. Os macacos mecânicos da
Zimm também brilham em vários recursos que eles já
possuem no equipamento básico de fábrica. As
vantagens mais importantes podem ser vistas na figura
ao lado.
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0 6 Macacos mecânicos com sem-fim

Eixo com rosca trapezoidal ou esférica
Dependendo dos requisitos de economia,
precisão e velocidade

Engrenagem de alto desempenho

Reforçado e fundamentado para excelente
durabilidade e eficiência energética

Flanges e acessórios padronizados

Em estoque para motores disponíveis comercialmente

Proteção contra corrosão standard de fábrica
Proteção básica como padrão;
possibilidade de níveis de proteção adicionais e cores
personalizáveis

Rolamentos giratórios deslizantes integrados
Blocos de rolamento correspondentes, como padrão

Engrenagem selada
Lubrificado para toda a vida para altas velocidades e
tempo de operação

Lubrificação sem paradas

Possibilidade de lubrificação durante a operação

Pronto para todas as posições de montagem

Com furos preparados para todos os tipos de aplicação;
Instalação de cabeça para baixo com carga nominal
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ÁREAS DE APLICAÇÃO

Indústria siderúrgica, laminadores

Indústria de papel e plástico

Sistemas de antena

Gruas

Indústria madeireira

Aplicações limpas

10 Áreas de aplicação

Indústria alimentícia

Indústria automotiva

Sistemas de endireitamento e perfilagem

Aeroespacial

Tecnologia para palcos

Indústria de construção

Áreas de aplicação 1 1

O MAIS RÁPIDO,
MAIS FÁCIL E
COMPLETO SISTEMA
ELEVAÇÃO

Sistema modular ZIMM

Na Zimm, a velocidade, o conhecimento e a facilidade de
uso tem um sistema. O sistema modular da Zimm define
um novo padrão com seu escopo, versatilidade e
combinações possíveis. E acima de tudo, oferece a você
a possibilidade de colocar junto um sistema de elevação
realmente completo com acessórios, eixos de conexão,
recursos de segurança e outros.

Elementos básicos
Macaco mecânico da Zimm em 14 tamanhos
com uma força de elevação de 2 kN a 1.000 kN;
Mais de 1.000 componentes do sistema em
estoque, mais de 7.000 combinações possíveis.

+

+

Fusos e porcas
Gama versátil de
16 a 160 mm de diâmetro
para fusos trapezoidais e esféricos.

Acessórios para
girar e inclinar

Adequado para todos os
tamanhos de caixas

12 sistemas modulares

+

+

Flanges, motores
e outros
Flanges comuns, motores
e proteções

Soluções de segurança
Componentes padrão protegem
pessoas e sistemas contra
falhas

+

eixos de conexão,

+

Caixas de engrenagem

Grande seleção de eixos de
conexão e acoplamentos

42 caixas diferentes de alta
performance

sistemas modulares 1 3

SERVIÇOS DIGITAIS
COM BENEFÍCIOS
TANGÍVEIS
Configurador e aplicativo ZIMM
A ZIMM oferece suporte a ferramentas digitais sofisticadas
durante a seleção, construção e pedido.
O configurador de produtos ZIMM acompanha você até o
seu macaco mecânico ou sistema de elevação de forma
fácil, rápida e intuitiva. As sofisticadas verificações de
plausibilidade em segundo plano previnem erros de
planejamento. Simplestemente experimente e faça o
download dos dados para o CAD!

14 Configurador e aplicativo

O aplicativo ZE Evolution faz as fronteiras entre
planejamento e o mundo real desaparecerem. Deixe-se
inspirar pela representação 3D de um equipamento de
elevação ZE, incluindo todos os acessórios. Use as
possibilidades orientadas para o futuro para representar a
caixa de engrenagens em um ambiente real usando a
realidade aumentada ou para explorar os recursos do
produto em um ambiente construído usando realidade
virtual.
Baixe o aplicativo
em seu celular ou tablet
pelo nosso website!

www.appszimm.com

Configurador e aplicativo 1 5
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ZIMM AGUENTA
QUALQUER
CARGA DE
2 KN A 1,000 KN
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MAIS
ELEVAÇÃO
PARA SEUS
DESEJOS
Engenharia

Se seus requisitos vão além das possíveis soluções do sistema
modular standard, nossa equipe de engenheiros terá prazer
em ajudá-lo com uma solução individual.
Com motores especiais, componentes especiais, materiais
selecionados, revestimentos especiais e muito mais, nossa
engenharia aumenta significativamente os limites de uso
dos macacos mecânicos da Zimm - É claro com base em
cálculos bem documentados, planos de construção, séries
de testes e resultados de testes. Apenas diga-nos seus
desejos. A ZIMM entrega.

18 Engenharia

Engenharia 1 9

UM A CADA DEZ
CONDUZ AS
IDÉIAS
Pesquisa & Desenvolvimento

Pesquisar coisas novas constantemente e desenvolver
do teste até a comprovação, é o objetivo interno da
ZIMM. Não é a toa que uma a cada dez pessoas em
nossa equipe lidam com inovações.

20 Pesquisa & Desenvolvimento

A ZIMM opera seu próprio laboratório de testes na fábrica,
onde é possível fazar uma variedade de testes e ensaios.
Dessa forma, obtemos dados valiosos continuamente para
melhoria da qualidade e como confirmação do
desenvolvimento do nosso produto. A cooperação com
renomados institutos de pesquisa e prestadores de serviço
também traz novos benefícios para o trabalho de
desenvolvimento de nossos engenheiros. Em resumo,
estamos constantemente trabalhando para dominar seu
próximo desafio de forma ainda melhor que o anterior.

Pesquisa & Desenvolvimento 2 1

ZIMM
DEFINE
O NÍVEL,
ATÉ MESMO EM
PRODUÇÃO
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Localização Lustenau

Localização Ohorn

24 Localizações e produção

FEITO EM LUSTENAU
E OHORN
Localizações

ZIMM Germany GmbH
Ohorn, Alemanha
Escritório Central
Desenvolvimento e produção
Unidades de engrenagem industriais

ZIMM GmbH
Lustenau, Áustria
Escritório central do grupo ZIMM
Desenvolvimento e produção
Macacos mecânicos

ZIMM USA Inc.
Bloomingdale/Chicago
Vendas e
setor de serviços

Uso mundial
Produção local com
serviço global em mais de
42 países ao redor do mundo

Localizações e produção 25

SUA SOLICITAÇÃO
É NOSSO IMPULSO
Contato - Escritórios ao redor do mundo
Alemanha
Mario Kühn
04177 Leipzig
m.kuehn@zimm.com
Consultoria
Jorge Mondragon Abal
64683 Einhausen
j.mondragon@zimm.com
Consultoria
Günter Plietsch
51579 Odenthal
g.plietsch@zimm.com
Consultoria
Achenbach Antriebstechnik
21244 Buchholz i. d. N.
f.achenbach@zimm.com
Representação comercial
KW Antriebs- und
Automationstechnik GmbH
90408 Nürnberg
kw-antriebstechnik@zimm.com
Representação comercial
Prantner Industrie
Vertretung
72766 Reutlingen
p.prantner@zimm.com
Representação comercial

Áustria
Michael Aberer
6890 Lustenau
m.aberer@zimm.com
Consultoria
Bernhard Stark
9360 Friesach
b.stark@zimm.com
Consultoria

26 Contact

Grã Bretanha

Países Baixos

HepcoMotion
EX16 6TG Devon – Tiverton
hepco@zimm.com
Distribuidor

Groneman B.V.
7550 AA Hengelo (O)
groneman@zimm.com
Distribuidor

Itália

Noruega

Suíça

Maurizio Minoja
40100 Bologna
m.minoja@zimm.com
Sales Manager Italy

EIE Maskin AS
0671 Oslo
eie-norway@zimm.com
Distribuidor

Martin Gfall
6890 Lustenau, A
m.gfall@zimm.com
Consultoria

Daniele Baiocchi
55100 Lucca
d.baiocchi@zimm.com
Agente

Polônia

Bélgica

Davide Bartolomei
10040 Turin
d.bartolomei@zimm.com
Agente

Gerhard Bell
4050 Traun
g.bell@zimm.com
Representação comercial

Liechtenstein
Martin Gfall
6890 Lustenau, A
m.gfall@zimm.com
Consultoria

SEW-Eurodrive n.v. | s.a.
3001 Leuven
sew-belgium@zimm.com
Distribuidor

Dinamarca
ZF Danmark Aps
2630 Taastrup
zf-danmark@zimm.com
Distribuidor

Giovanni Bettiol
31050 Ponzano
g.bettiol@zimm.com
Agente

Finlândia

I.M.T. S.A.S.
Di Catena Francesco Paolo
80078 Pozzuoli
f.catena@zimm.com
Agente

EIE Maskin Oy
10601 Tammisaari
eie-finland@zimm.com
Distribuidor

Favari Trasmissioni s.r.l.
20157 Mailand
favari@zimm.com
Distribuidor

França
Agora Technique
94140 Alfortville
agora@zimm.com
Distribuidor

Inmet-BTH
43-190 Mikołów
inmetbth@zimm.com
Distribuidor

Portugal
Equinotec S.A.
4450-300 Matosinhos
equinotec@zimm.com
Distribuidor

Romênia
Pătraşcu & Gane
Engineering Company SRL
060883 Bucureşti
pg-engineering@zimm.com
Distribuidor

Suécia
EIE Maskin AB
12124 Bandhagen
eie-sweden@zimm.com
Distribuidor

Eslováquia

Austrália

Israel

Coreia do Sul

Betz s.r.o
353 01 Mariánské Lázně
betz@zimm.com
Distribuidor

T.E.A.
Transmissions Pty Ltd
Tiaro Qld 4650
tea-australia@zimm.com
Distribuidor

Chemlani Technologies
Bar Lev Industrial Park
chemlani@zimm.com
Distribuidor

JungWoo Corporation
21944 Yeonsu-gu, Incheon
jwcorporation@zimm.com
Distribuidor

Canadá

Taiwan

Grunn + LF Equipamentos do
Brasil
07753-040 Cajamar – SP
grunn@zimm.com
Distribuidor

ZIMM USA Inc. |
ZIMM USA by DieQua
Bloomingdale IL
60108-3105, USA
office@zimm.com
Branch office

Chiang Ly Trading Co., Ltd.
10065 Taipeh
chiangly@zimm.com
Distribuidor

China

Cazaquistão

Mi’an
Electrotechnique Co., Ltd.
200090 Shanghai
miantech@zimm.com
Distribuidor

Industrial Drive LLP
050000 Almaty
promprivod-kz@zimm.com
Distribuidor

Star Hidropar Makine
Parçasι San. ve Tic. Ltd. Şti.
34384 Okmeydani, Istanbul
starhidropar@zimm.com
Distribuidor

Raveo s.r.o
765 02 Otrokovice
raveo@zimm.com
Distribuidor

Eslovênia
Lešnik Lenart, D.O.O.
2230 Lenart
lesnik@zimm.com
Distribuidor

Espanha
Tecnopower S.L.
08620 Sant Vicenç Dels Horts
Barcelona
tecnopower@zimm.com
Distribuidor

República Checa
Betz s.r.o
353 01 Mariánské Lázně
betz@zimm.com
Distribuidor

Brasil

Hong Kong
Mi’an
Electrotechnique Co., Ltd.
Wanchai
miantech-hkg@zimm.com
Distribuidor

Índia

Raveo s.r.o
765 02 Otrokovice
raveo@zimm.com
Distribuidor

Natasha Enterprises
110015 New Delhi
natashaenterprises@zimm.com
Distribuidor

Hungria

Irã

Theiss Hajtástechnika Kft.
2142 Nagytarcsa
theiss@zimm.com
Distribuidor

Nik Andishan Control Co.
Shahre-Zafar, Teheran
nacec@zimm.com
Distribuidor

Nova Zelândia
SaecoWilson Ltd
Auckland 1122
saecowilson@zimm.com
Distribuidor

Rússia
Servotechnica ZAO
125130 Moskau
servotechnica@zimm.com
Distribuidor

Peru

Usbequistão
Industrial Drive LLP
10012 Taschkent
promprivod-uz@zimm.com
Distribuidor

EUA
ZIMM USA Inc. | ZIMM USA by
DieQua
Bloomingdale IL 60108-3105
office@zimm.com
Branch office

OOO Stankoservice
on Sokol
125315 Moskau
stserv@zimm.com
Distribuidor
OOO E.M. Intech
127550 Moskau
em-intech@zimm.com
Distribuidor

zimm.com
Contact 27

SUA SOLICITAÇÃO
É NOSSO IMPULSO
zimm.com

ZIMM GmbH

Millennium Park 3, A-6890 Lustenau
T +43 5577 806-0, E info@zimm.com

