SMC Automation Oy

Yrityksestä lyhyesti

SMC Maailmanlaajuisesti
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ
ѕ

Pääkonttori Tokiossa, Japanissa
Liikevaihto 4,88 mrd. EUR (2019)
Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit 151 milj. EUR
Myyntiyhtiöt 83:ssa maassa
Tehtaita 30 maassa
20 000 työntekijää, joista 5 750 teknistä myyjää
ja 1 650 tuotekehityksessä työskentelevää
suunnittelijaa
Japanin tuotekehitysosaston kaksoistornit

SMC Euroopassa

SMC Suomessa

ѕ Euroopan keskusvarasto Belgiassa, josta
toimitukset päivässä Suomeen
ѕ Tuotantolaitokset Tšekeissä, Saksassa, Isossa
Britanniassa ja Italiassa
ѕ Tuotekehityskeskukset Isossa Britanniassa ja
Saksassa

ѕ Pääkonttori Espoossa
ѕ Yhdeksän toimipistettä ympäri Suomen
ѕ Suomessa myynti, tekninen tuki, suunnittelu,
kokoonpano ja varasto
ѕ Yhteensä noin 40 työntekijää
ѕ 100 jälleenmyyjää

Pääkonttori
Tytäryhtiö
Toimipiste
Jakelija
Tekninen keskus
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Tutustu tarkemmin yritykseen ja
tuotteisiin osoitteessa www.smc.fi

SMC Automation Oy
yritysesittely

Maailman suurin
Vuonna 1959 perustettu SMC on luonut vahvan organisaation palvelemaan asiakkaitaan. Olemme perustaneet 560
toimipistettä 83 maahan. Laadukkaan toiminnan ansiosta saavutuksenamme on 30% markkinaosuus 57:ssä näistä.
Euroopassa toimintamme alkoi Sveitsissä vuonna 1976, jonka jälkeen olemme laajentuneet toimintaa 28 Euroopan maahan.
Selkärankana jokaisessa myyntiyhtiössä toimii kokenut ja osaava myyntihenkilöstö, joka takaa asiakkaillemme parhaan
mahdollisen palvelun. Tiivis yhteydenpito asiakkaisiin ympäri maailman auttaa tuotekehitystämme pysymään terävimmässä
kärjessä.

Maailmanluokan valikoima
Maailman suurimpana teollisuuspneumatiikan
valmistajana tarjoamme tuotteita ja
automaatioratkaisuja usealle teollisuuden alalle.
Jos maailman laajimmasta valikoimasta ei kuitenkaan
löydy tuotetta tarpeisiinne, valmistamme sen
räätälöitynä toiveidenne mukaan.

Asiakaskohtaiset ratkaisut
Viidesosan liikevaihdostamme muodostavat
asiakaskohtaisesti räätälöidyt ratkaisut.
Valmistamme tuotteistamme muun muassa
osakokoonpanoja ja asennuskokonaisuuksia. Vaikka
räätälöinti vaatii standardikokoonpanoa enemmän
käsityötä, SMC:ltä saat tuotteet perille erittäin lyhyellä
toimitusajalla ja asianmukaisten dokumenttien kera.
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Täydellinen
valikoimasortiment
Ett komplett
SMC:llä on markkinoiden laajin tuotevalikoima. Kattava valikoimamme sisältää 12 000
SMC har marknadens bredaste sortiment. Vårt omfattande produktperusmallia, jotka käsittävät 700 000 vakiotuotetta. Näin pystymme vastaamaan kaikkiin
tarpeisiisi.
erbjudande innehåller 12 000 basmodeller med 700 000 standard-

produkter. En leverantör för alla dina behov.

Sylinterit, lineaariyksiköt
Cylindrar/LE-Servo

Venttiilit
Ventiler

Paineilman käsittely
Luftberedning/FRL

Armatur, slang
& kopplingar

Instrumentering

Processventiler

ja Elektriska
sähköiset lineaariyksiköt
linjärenheter

Virtausventtiilit, letkut ja liittimet

Alipaine

Vakuum
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Instrumentointi
Tryck& flödesmätare

Prosessiventtiilit

Paine- ja virtausanturit

Tarttujat ja kääntöpöydät

Gripdon/vriddon

Muut: Ilmakuivaimet, jäähdyttimet,
Övrigt jne.
ionisaattorit

Kyltorkar, Chillers, Joniserare, m.m.

SMC Automation Oy
yritysesittely

Palvelutarjonta

Laatu ja kestävä kehitys

Tarjoamme useita erilaisia palveluja, jotka on kehitetty vahvistamaan asiakkaidemme kilpailukykyä.
Markkinoiden suurimman teknisen tukiorganisaation ansiosta
voimme varmistaa saumattoman teknisen tuen, yhdistettynä
henkilökohtaiseen palveluun ja parhaaseen asiantuntemukseen.

Laatuperiaatteemme pohjana on Kaizen, joka on japania ja
tarkoittaa jatkuvaa parantamista.

•
•
•
•

Energiansäästöön liittyvät palvelut
Sovellusratkaisuihin liittyvä neuvonta
Täydellisten osajärjestelmien toimitus
Pneumatiikka- ja automaatiokoulutus

Kestävä kehitys on kiinteä osa SMC:n kaikkea toimintaa
ja teemme jatkuvasti työtä ympäristövaikutustemme
vähentämiseksi. Investoimme paljon tutkimukseen sekä
tuotekehitykseen ekologisen ja kilpailukykyisen tuotannon
saavuttamiseksi. Lyhyiden kuljetusmatkojen eli pienten
ympäristöhaittojen vuoksi myös tuotantolaitoksemme
sijaitsevan ympäri maailmaa.

Kaizen on japania ja tarkoittaa pienin askelin
tapahtuvaa jatkuvaa parantamista

Energiaehokkaat ratkaisut
Pneumatiikan alalla on paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen, mikä vaikuttaa positiivisesti sekä talouteen
että ympäristöön. SMC näkee energiatehokkaat ratkaisut tärkeinä, sillä yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa jopa 50 %
säästöt.
Energiaa säästävät ratkaisut luovat sivutuotteenaan parempaa tuottavuutta ja laatua, vähemmän kulumista ja odottamattomia
seisokkeja sekä miellyttävämmän työympäristön.
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Markkinoiden laajin varasto

Laatua johon voi luottaa

SMC:n asiakkaana voit luottaa, että käytettävissäsi on
tukiverkosto, joka toimii saumattomasti sekä paikallisesti että
maailmalla.

SMC haluaa tuottaa vain parasta laatua. Tämän vuoksi
pyrimme täyttämään globaalit standardit tuotteissa ja
toiminnassamme.

Keskusvarastotoimitukset Euroopan Antwerpenistä saapuvat
Suomeen päivässä ja kiireellisissä tilanteissa käytettävissä
ovat pikatoimitukset ja kuriirilähetykset. Nimikkeitä suuresta
16 000 m² keskusvarastosta löytyy yli 30 000.

Alla läpikatsaus standardeista, joita SMC:ltä tällä hetkellä
löytyy. Saat lisätietoa sertifikaateista, direktiiveistä ja
määräyksistä kotisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä.

Suomessa Espoossa sijaitsevan pääkonttorimme yhteydessä
olevan varaston valikoimasta löytyy 6 000 suosituinta
nimikettä ja se toimii asiakaskohtaisena varastona sitä
tarvitseville. Myös jälleenmyyjien varastot ovat tukenamme
tarvittaessa.

Näiden lisäksi SMC on sitoutunut kestävään hankintaan
(Green Procurement). Tiedostamme että ympäristönsuojelu
on yksi tärkeimmistä ihmiskunnan haasteista ja
panostamme tämän vuoksi ympäristöystävällisten tuotteiden
kehittämiseen ja toimittamiseen.

SMC toimittaa tuotteet perille juuri silloin kun sinä ne haluat!

ISO 9001
ISO 14001
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Spar tid - använd våra digitala verktyg
På vår hemsida www.smc.nu kommer du enkelt åt CAD-filer, konfiguSMC Automation Oy
yritysesittely
ratorer, mjukvaru- och dimensioneringsverktyg. I vår E-shop kan du
konfigurera och snabbt se vilka standardprodukter som finns i lager.
Dessutom
det enkelt
att kolla
pris, leveranstid, orderstatus och
Säästä
aikaa –ärkäytä
digitaalisia
työkalujamme
spåra dina paket.
Kotisivuillamme on käytettävissäsi CAD-tiedostoja, konfigurointityökaluja,
• jaE-shop,
för snabb
konfigurering
och beställning
ohjelmistomitoitustyökaluja.
Luotuasi tunnukset
verkkokauppaamme
työkalujen lisäksi näet, mitä vakiotuotteita SMC:llä on varastossa ja mitkä
• Dimensioneringsverktyg
ovat tuotteiden hinnat juuri sinulle. Lisäksi löydät tuotteiden toimitusajat ja
• Konfigurera
voit seurata
tilauksesi kulkua. ventilramper, cylindrar, FRL m.m.
•
•
•
•

• Energibesparing

Verkkokauppa nopeaan konfigurointiin ja tilaamiseen
Mitoitustyökalut
• CAD, E-plan
Energiansäästö
CAD, E-plan

Venttiilikonfiguraattori

Ventilkonfigurator

FRL-konfiguraattori

FRL-konfigurator

Sylinterikonfiguraattori

Cylinderkonfigurator

Konfiguraattorit
SMC on kehittänyt digitaaliset työkalut mm. venttiilien, ilmanhuoltolaitteiden sekä sylinterien konfigurointiin.
Näiden avulla voit räätälöidä tuotteet juuri tarpeisiinne soveltuviksi. Luotuasi uuden tuotteen saat heti käyttöösi tarvittavat
dokumentit ja 3D-piirrokset tästä.
Jokainen työkalu opastaa käyttäjää komponenttien oikean järjestyksen sekä yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Tutustu näihin ja moneen muuhun kotisivuillamme www.smc.fi.
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SMC Automation Oy
Tiistinniityntie 4 (PL 72), 02231 ESPOO
Puh. 020 7615 513
tilaukset@smc.fi
Y-tunnus: 1650102-9

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

CAT.FI15E

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23513000
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lituania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

+370 5 2308118
+31 (0)205318888
+47 67129020
+48 222119600
+351 226166570
+40 213205111
+7 8127185445
+421 (0)413213212
+386 (0)73885412
+34 902184100
+46 (0)86031200
+41 (0)523963131
+90 212 489 0 440
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.smces.es
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.smces.es
post@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk

Oikeus virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään. 2020

