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12 inovativních a udržitelných řešení, která zajistí zefektivnění Vašich výrobních procesů.
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MANAŽER
PRO KLÍČOVÉ
ZÁKAZNÍKY

Manažer pro klíčové zákazníky
primárně spolupracuje s vedoucími
pracovníky technických a výrobních
oddělení vaší společnosti a tím
usnadňuje dosažení společně
stanovených cílů.
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POSOUZENÍ
ENERGETICKÉ
ÚSPORNOSTI
STLAČENÉHO
VZDUCHU

SMC vyvinula efektivní program pro
zajištění komplexní úspory zdrojů v
průmyslových společnostech.
Naším cílem je najít inovativní řešení
pro omezení plýtvání stlačeným
vzduchem v prostředí výrobních
závodů.
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PODPORA
NA LOKÁLNÍ
ÚROVNI

3

TECHNICKÁ
CENTRA VÝZKUMU
A VÝVOJE
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BEZPEČNOST
STROJŮ A
ZAŘÍZENÍ
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KRITICKÉ NÁHRADNÍ
DÍLY PRO NOVÉ
STROJE A ZAŘÍZENÍ

SMC podporuje vaše výrobce strojů
a zařízení (OEM) integrací SMC prvků.
SMC rovněž poskytuje pomoc při
inovacích a konstrukcích, aby bylo
zajištěno včasné dodání a uvedení
nových strojů a linek do provozu.

SMC spolupracuje s lokálními výrobci,
kteří dodávají nové technologie, aby
bylo zajištěno, že všechny nezbytné
náhradní díly budou k dispozici a
dodány ještě před zahájením výroby.

ANALÝZA ČASTO
REPORTOVÁNÍ
POUŽÍVANÝCH
AKTIVIT ZLEPŠENÍ
Total consumption savings J
%
level NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
Secondly, we analysed the different pressure level demand. After testing, we concluded that pressure could be lowered in every
SMC spolupracuje se všemi lokálními
SMC zdokumentuje všechna důležitá
provádí monitoring skladových
SMC area
provádí
analýzy
strojů ve onSMC
without
compromising
performance.

ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ &
ONLINE ŠKOLENÍ

SMC se nachází v 83 zemích světa,
kde o vás pečuje více než 8.400
prodejních techniků.

Společnost SMC disponuje 5
technickými centry pro výzkum a
vývoj, ve kterých pracuje přes 1600
specializovaných pracovníků, kteří
neúnavně pracují na vývoji, inovacích
produktů a řešení. Díky tomu může
SMC rychle přizpůsobit nebo upravit
stávající komponenty tak, aby
splňovaly standardy designu podle
vašich požadavků.

PROVÁDĚNÍ
ANALÝZY STROJŮ
Reduction
A ZAŘÍZENÍ in the
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OPTIMALIZACE
SKLADOVÝCH
working
ZÁSOBpressure
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V SMC klademe důraz na bezpečnost,
proto vám rádi pomůžeme při
návrzích konstrukcí a při aktualizacích
bezpečnostních norem souvisejících s
ISO 13849-1 nebo jinými směrnicemi
týkajícími se strojního vybavení.
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PODPORA
VÝROBCŮ
STROJŮ A
ZAŘÍZENÍ
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18

výrobními závody na identifikaci
zjištění pomocí zpráv o zlepšení
zásob v celém závodě s cílem snížit
výrobních závodech s cílem zvyšování
často používaných
pneumatických
činnosti (optimalizační
report).
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plýtvání, snižování množství odpadu
SMC provádí analýzu poruchových
na možnosti optimalizace provozu,
identifikovat
a zvyšování
efektivity
celého their
Ejectors could
still achieve
maximumdůležité
suctionnáhradní
flow anddíly
vacuum pressure
with a 0.35 MPa supply pressure.
režimů
a
nabízí
vhodné
alternativy
úspory energií, snižování nákladů
a
navrhnout
řešení
pro
úsporu
výrobního procesu.
k zajištění vyššího výkonu a doby
nebo zvýšení efektivity výroby.
nákladů.
Clamping: 0.6 MPa
Operation
Stage
€/year
provozuschopnosti strojů.
Tyto reporty jsou navrženy ke
Assembly: 0.55 MPa
snadnému sdílení optimalizačních
Crimping
2,967
Packaging: 0.55 MPa
návrhů v rámci jednotlivých výrobních
Actuation
Assembly
1,464
4,548
Palletising: 0.35 MPa
procesů a závodů.
Packaging
117
Crimping

1,076

12

SMC nabízí individuální školení přímo
u zákazníka a online školící kurzy
zaměřené na pneumatické prvky,
elektrické pohony, úspory energií,
optimalizace při konstrukci strojů a
problematiku TPM.

Pro více informací kontaktujte:

