
Hjælp til bæredygtig fabriksautomation i disse udfordrende tider 

En meddelelse fra Yoshiki Takada, SMC's vicepræsident. 

Til vores kunder: 

Vi står sammen over for COVID-19-krisen, og vi skal alle tackle hidtil usete udfordringer. Situationen 
udvikler sig dag for dag, og tingene ændrer sig så hurtigt, at ingen virksomheder har kunnet forudse de 
problemer, der er opstået. 

En ting, der IKKE har ændret sig, er SMC's forpligtelse, som din pålidelige partner, til at understøtte 
bæredygtig automation. 

I mange år har SMC påtaget sig en lederrolle inden for social ansvarlighed for at fremme et bæredygtigt 
samfund ved at minimere vores miljøpåvirkning på enhver mulig måde. Vores hovedfokusområde er 
reduktion af CO2, hvor vi er blevet førende inden for trykluftindustrien. Vi fokuserer på at forbruge færre 
råvarer i vores fremstillingsproces ved at gøre vores produkter mindre, lettere og forlænge produkternes 
levetid. Vi har også et stærkt fokus på at reducere vores komponenters energiforbrug, i nogle tilfælde 
med op til 70 %. Vores indsats rækker ud over vores egen virksomhed. Vi fortsætter vores samarbejde 
med vores slutbrugerkunder for at opdage kreative måder at reducere det samlede forbrug af trykluft og 
elektricitet i højere grad end nogen anden i branchen. 

Det står nu endnu mere klart, at vores kunder driver forretning inden for vigtige brancher, såsom 
fødevarer og hospitalsudstyr, som er vigtigere nu end nogensinde før. Der har været en hidtil uset 
stigning fra vores kunder i antallet af anmodninger om hjælp med de enorme udfordringer, de møder, 
for hurtigt at kunne fremstille livsvigtige produkter såsom respiratorer. Vi er stolte af muligheden for at 
støtte denne indsats, og det gør vi på enhver tænkelig måde. 

SMC vil forblive en stabil og driftsikker partner ved at sikre, at alle 19.000+ teammedlemmer støtter 
vores fælles vision og forståelse af den rolle, vi spiller i denne udfordrende tid. Vores strenge 
forretningskontinuitetsplan har vist sig at være meget effektiv, selv med de uforudsete udfordringer, vi 
står overfor. Vi vil kontinuerligt tilpasse os og hurtigt foretage de ændringer, der kræves for at vore 
produkter er sikre og pålidelige og for at sikre rettidig, vigtig forsyning. 

SMC har aktiviteter i over 80 lande, og alle er berørt af denne krise. Vores globale tilstedeværelse har 
gjort det muligt for os at flytte ressourcer og støtte hinanden, da de forskellige hotspots konstant ændrer 
sig. Det betyder meget for os at kunne fortælle dig, at vores serviceniveau ikke er ændret. Vi har erfarne 
supportteams klar til at støtte dig på stedet i forbindelse med kritiske behov. Derudover bruger vi 
fjernværktøjer til hurtigt at yde den nødvendige tekniske support, samtidig med at vi minimerer den 
menneskelige kontakt. Vi tager alle mulige og praktiske forholdsregler for at sikre øget hygiejne, 
temperaturkontrol, social afstand og passende personlige værnemidler inden for og uden for vores 
organisation. 

I tider så vanskelige som disse arbejder vi alle på vores forsyningskædes sikkerhed. Det er relevant at 
spørge, hvordan SMC klarer sig økonomisk, og jeg kan sige med sikkerhed, at SMC hviler på et solidt 
økonomisk grundlag. Vi har de nødvendige ressourcer til at forsikre dig om, at vi vil forblive en stærk og 
stabil partner. 

Erfaringen har vist os, at når mennesker står sammen kan de overvinde enhver udfordring. SMC er 
engageret og beæret over at opfylde vores sociale ansvar, som vi er blevet overdraget af vores 
interessenter, herunder kunder, leverandører, aktionærer, investorer, ansatte og lokalsamfundet. 

Vi stopper aldrig i vores bestræbelser på at støtte det globale samfund bæredygtigt i kampen mod denne 
og enhver fremtidig krise – en kamp, som vi helt sikkert vil vinde sammen. 

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af situationen, så kan salgs- og marketingchef Henrik Bonde 
Jespersen kontaktes på mail jespersen@smcdk.com eller mobil 40 90 87 03. 
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