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12 inovativních a udržitelných řešení, která zajistí zefektivnění Vašich výrobních procesů.
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Manažer pro klíčové zákazníky 
primárně spolupracuje s vedoucími 
pracovníky technických a výrobních 
oddělení vaší společnosti a tím 
usnadňuje dosažení společně 
stanovených cílů.

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

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.

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.

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.  

SMC provádí analýzy strojů ve 
výrobních závodech s cílem zvyšování 
jejich výkonnosti, identifikace 
plýtvání, snižování množství odpadu 
a zvyšování efektivity celého 
výrobního procesu.

SMC provádí monitoring skladových 
zásob v celém závodě  s cílem snížit 
skladové zásoby, odstranit duplicity, 
standardizovat komponenty, 
identifikovat důležité náhradní díly 
a navrhnout řešení pro úsporu 
nákladů.

SMC spolupracuje se všemi lokálními 
výrobními závody  na identifikaci 
často používaných pneumatických 
prvků.
SMC provádí analýzu poruchových 
režimů a nabízí vhodné alternativy 
k zajištění vyššího výkonu a doby 
provozuschopnosti strojů.

SMC zdokumentuje všechna důležitá 
zjištění pomocí zpráv o zlepšení 
činnosti (optimalizační report).
Tento přehledný dokument poukazuje 
na možnosti optimalizace provozu, 
úspory energií, snižování nákladů 
nebo zvýšení efektivity výroby.
Tyto reporty jsou navrženy ke 
snadnému sdílení optimalizačních 
návrhů v rámci jednotlivých výrobních 
procesů a závodů.

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.
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Secondly, we analysed the different pressure level demand. After testing, we concluded that pressure could be lowered in every 
area without compromising on performance. 

The biggest impact occurred in the palletising area, where a robot groups boxes into pallets through a vacuum system. 

Ejectors could still achieve their maximum suction fl ow and vacuum pressure with a 0.35 MPa supply pressure.

Clamping: 0.6 MPa
Assembly: 0.55 MPa
Packaging: 0.55 MPa
Palletising: 0.35 MPa

ZK2 Vacuum Ejectors, with energy-saving function, ensures vacuum generation only when the pressure level is below the set value. 
The customer installed units in the palletising area, where only 10 % of the time was required for vacuum generation. ZK2 Series 
saved 90 % of the air consumption in that area.

Adsorption time: 0.6 sec/cycle
Ejector air consumption: 58 l/min∗

∗ Value with the new supply pressure of 0.35 MPa

Purchasing part: ZK2A12K5KW-06 (2 units)

We designed an air circuit for the actuators located in the crimping and assembling areas. Our customised concept, allowed 
recycling the released air to be reused to perform the return stroke.

This ad hoc circuit allowed reducing air consumption by 40 %.

Reduction in the working pressure level

Reduction in vacuum

Released air recovery

Operation Stage €/year

Actuation

Crimping 2,967

4,548Assembly 1,464

Packaging 117

Leakage

Crimping 1,076

3,542Assembly 2,219

Packaging 247

Blowing Crimping 2,421 2,421

Vacuum Palletising 490 490

Total 11,001 €/year

Operation Stage €/year

Vacuum Palletising 33

Total 10,544 €/year

Operation Stage €/year

Actuation
Crimping 1,780

Assembly 937

Total 8831 €/year

Total consumption savings  4 %

Total consumption savings  18 %

Total consumption savings  16 %

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.
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