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SMC-ondersteuning 
voor industrieel onderhoud

Industrieel onderhoud is een bekend fenomeen voor iedere fabrikant, 
machinebouwer en onderhoudstechnicus die in een productieproces 
werkzaam is. Het is geen geheim dat dit essentieel is om problemen 
te voorkomen, kosten te besparen en de productiviteit te verbeteren. 
Juist daarom is industrieel onderhoud een fundamenteel aspect in 
productielijnen geworden. Met dit toegenomen besef zijn ook nieuwe 
begrippen opgekomen, zoals Total Productive Maintenance (TPM), 
Overall Equipment Efficiency (OEE) en Mean Time To Failure (MTTF). 
Zoals bij veel trends zijn dit slechts verschillende manieren om 
uitdrukking te geven aan hetzelfde fundamentele concept. 

Op de volgende pagina’s laten wij de essentie van industrieel 
onderhoud zien, samen met oplossingen van SMC voor succesvolle 
onderhoudsactiviteiten die helpen de efficiëntie en productiviteit van 
uw processen te verbeteren. U ziet niet alleen producten die specifiek 
zijn ontwikkeld om uw onderhoudsprocessen te verbeteren, maar ook 
hoe onze experts u kunnen helpen in iedere fase. Bovendien hebben 
we de beste voorbeelden van succesvolle activiteiten van onze klanten 
geselecteerd. Ze hebben hen geholpen productiviteitsproblemen op te 
lossen, kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.

Als de storing al is opgetreden: correctief onderhoud

De storing één stap voor: preventief onderhoud

Wanneer nodig: voorspellend onderhoud

In het oorspronkelijke ontwerp: onderhoud op basis van 
betrouwbaarheid (Reliability-based maintenance, RBM)
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Analyse van intensief gebruikte 
reserveonderdelen
SMC werkt samen met alle lokale vestigingen 
bij het identificeren van intensief gebruikte 
pneumatische componenten. SMC voert 
analyses van storingssituaties uit en biedt 
robuuste alternatieven voor betere prestaties 
en een hogere beschikbaarheid van machines 
waarin componenten worden gebruikt.

Kritieke reserveonderdelen voor 
nieuwe OEM-machines
SMC werkt samen met lokale producenten die 
nieuwe OEM-machines ontvangen. Zo kunnen 
we garanderen dat kritieke reserveonderdelen 
beschikbaar en ter plaatse aanwezig zijn, 
voordat de productie start.

Ondersteuning voor lokale fabrieken
SMC heeft meer dan 6.000 sales 
engineers in 82 landen om al uw lokale 
productievestigingen te ondersteunen.

Als de storing al is opgetreden: 
correctief onderhoud

De meest traditionele manier voor het uitvoeren van onderhoud is reparatie als iets defect is. Het 
uitgangspunt van correctief onderhoud is het identificeren en vervangen van onderdelen die de productie 
door een storing in gevaar brengen.

In dergelijke gevallen is het belangrijk gebruik te maken van eenvoudige en directe controlesystemen. 
Die kunnen onderhoudsmonteurs helpen het probleem op te sporen en de defecte component te 
vervangen. Maar dit betekent niet altijd dat de storing niet was voorzien. Voorbereid zijn op correctieve 
maatregelen, zoals reserveonderdelen op voorraad hebben, kan helpen de reactietijden te verminderen 
en daarmee de niet-productieve tijd te minimaliseren.

Er zijn vele manieren om storingen beter te detecteren en te verhelpen, te beginnen bij detectie- en 
monitoringsystemen, maar ook strategische acties, zoals deze:

-  Systeemdiagnose
-  Locatieweergave
-  Eenvoudige vervanging
-  Voorbereiding van reserveonderdelen
-  Verbeteringsanalyse: gepland correctief onderhoud



5

Een chocoladeproducent moest de 
depositeurplaatblokken veel vaker vervangen 
dan verwacht, omdat de bedrijfstemperatuur 
niet kon worden gerealiseerd. De blokken 
gingen daardoor lekken en moesten worden 
gerepareerd. Omdat deze situatie veel geld 
kostte en inefficiënt was, voerden onze 
experts een gedetailleerde analyse uit van het 
proces. Daarbij stelden ze een verminderde 
flowsnelheid vast bij de unit die warm 
water naar de platen toevoerde. Tijdens het 
onderzoek bleek dat de retourfilters naar de 
watertoevoerunit waren geblokkeerd.

Omdat verlaging van de flowsnelheid alleen 
kon worden vastgesteld door het proces te 
monitoren, werd een PF3W-flowmeter in de 
leiding naar het blok geïnstalleerd. Zo ging 
er een alarm af zodra de flowsnelheid afnam. 
Hiermee werd voorkomen dat het blok buiten 
zijn bedrijfsparameters zou werken, waardoor 
schade werd vermeden.

Geen woorden, maar feiten

SMC-ondersteuning voor industrieel onderhoud
Correctief onderhoud

Solid State-schakelaar
D-M9-serie 
Detecteer de positie van de 
actuatorstang om te identificeren 
wanneer de volledige cyclus niet correct 
is voltooid.

Vacuümzuignap
ZP3P-serie
Dankzij de blauwe kleur merkt u 
de zuignap eenvoudig op tijdens 
vervuilingsinspecties. 

Digitale drukschakelaar met 
hoge nauwkeurigheid 
ZSE20/ISE20-serie 
Controleer twee gespecificeerde items 
tegelijkertijd en benut de voordelen 
van IO-Link voor betrouwbare en snelle 
monitoring.

Manometer met gekleurde 
zones voor limietindicatie
G□-L-serie
Maak visuele bevestiging van 
procesparameters mogelijk, evenals 
onderhoudscontrole van filters.

Sensormonitor, display met 
drie schermen
PSE200A-serie 
Centraliseer de monitoring van iedere 
flow-, temperatuur- en druksensor, mits 
deze minder dan 50 mA verbruikt en een 
1-5 VDC-uitgang heeft.



6 Voor afmetingen en andere gegevens kunt u de algemene  
catalogus van de series bekijken op www.smc.nl.

De storing één stap voor: 
preventief onderhoud

Magazijnevaluaties
SMC voert magazijnevaluaties uit op 
vestigingsniveau om het leveranciersbestand 
terug te brengen, duplicaten uit te sluiten, 
componenten te standaardiseren, kritieke 
reserveonderdelen te identificeren en 
oplossingen voor kostenbesparing aan 
te bieden.

Ondersteuning voor machineveiligheid
SMC helpt uw engineers en de lokale 
vestigingen bij het ontwikkelen van 
verbeteringen in de bedrijfsveiligheid om 
te voldoen aan ISO 13849-1 of andere 
machinerichtlijnen.

Ondersteuning voor leveranciers van 
OEM-machines
SMC ondersteunt uw leveranciers van OEM-
machines met de integratie van door SMC 
gespecificeerde componenten. SMC biedt 
ondersteuning bij de prijsstelling, assistentie bij het 
innovatieve ontwerp en SMC-projectmanagement 
om tijdige levering en inbedrijfstelling van nieuwe 
machines of lijnen te garanderen.

Evaluaties van energiebesparingen 
voor perslucht
SMC heeft het programma ‘Streamlined 
Energy Savings Assessment’ ontwikkeld 
voor haar corporate klanten. Ons doel is 
het vinden van innovatieve oplossingen 
om verspilling van perslucht in de 
fabrieksomgeving tegen te gaan.

Waarom zou u wachten op een bedrijfsonderbreking 
of storing, voordat u actie neemt? Preventief 
onderhoud kan helpen om deze problemen op te 
lossen en onnodige kosten te vermijden. 

Proactief in plaats van reactief handelen is 
de sleutel tot preventief onderhoud. Door de 
verschillende procesparameters te controleren, kunt 
u de cijfers in de gaten houden en anticiperen op 
eventuele problemen. Zo kunt u onderhoud met 
vaste intervallen uitvoeren. De apparatuur blijft dan 
functioneren op basis van evaluatie en verificatie 
op een specifiek triggerinterval, zoals de verwachte 
levensduur van het product.

Als u het onderhoudsproces nog efficiënter wilt 
maken, kunt u ook de volgende strategische 
acties overwegen.
-  Aanbevelingen van de fabrikant
-  Apparatuur zelf inchecken
-  Visualisering en digitalisering van niveaus
-  5S-team eersteklas onderhoud
-  Onderhoudbaarheid van vervangingen
-  Preventieve bereiken voor het vervangen van 

onderdelen zonder het systeem stil te leggen
-  Automatische controle van apparatuur



7

SMC-ondersteuning voor industrieel onderhoud
Preventief onderhoud

Een bierproducent ondervond een probleem met 
oude ventieleilanden die werden gebruikt voor 
het aansturen van mechanische flowventielen 
bij het filteren van het uiteindelijke bier. De 
ventielen reageerden niet en gaven storingen bij 
regelmatige intervallen, waardoor de klant een 
groot deel van het geproduceerde bier verloor. 
Het werd steeds moeilijker de ventielen in te 
kopen en ze waren ook kostbaar. Daarom zocht 
de klant naar een moderne en kostenefficiënte 
oplossing die de verliezen kon voorkomen.

Onze experts vonden de oplossing: drie 
SY5000-ventieleilanden met elk twaalf 
stations. Hiermee kon de klant een ventiel dat 
aan vervanging toe was afzonderlijk isoleren, 
zonder de stroomtoevoer en de druk van 
het ventieleiland te halen. Zo voorkwam de 
producent nieuwe productieverliezen en werd 
de stilstandtijd voor onderhoud beperkt, omdat 
onderdelen konden worden vervangen zonder 
het systeem stil te leggen.

Geen woorden, maar feiten

Pilootgestuurde 4/5-poort 
magneetventielen
JSY (& SY)-serie
Verbetert de productiviteit van uw 
installatie door uw productcycli te 
monitoren.

Veldbussysteem
EX600-serie 
Bepaal onderhoudstermijnen en 
identificeer onderdelen die onderhoud 
nodig hebben met behulp van de 
zelfdiagnosefuncties. Draadloos model 
(EX600-W) en IO-Link compatibele versie 
(EX600-SEN-X80).

Modulaire digitale 
flowschakelaar voor een groot 
debiet
PF3A7□H-serie
Let altijd op lekkage van de machine 
om ongeplande stilstand te verminderen 
en sluit deze aan op 
luchtverzorgingsunits voor een alles-in-
een-oplossing.

Snelheidsregelventiel met 
indicator
AS-FS-serie
Stel vooraf bepaalde waarden in voor het 
regelen van uw actuatoren en voer snelle 
visuele controles uit, dankzij de indicator 
onder de knop.

Inline-luchtfilter
ZFC-serie
Garandeert optimale vacuümprestaties 
en proceskwaliteit in combinatie met 
eenvoudige installatie en flexibele 
montage.
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Wanneer nodig: voorspellend 
onderhoud

Evaluaties van machineanalyses
SMC voert een machineanalyse uit op 
vestigingsniveau om de prestaties van 
machines te verbeteren, verspilling te 
identificeren, het afvalpercentage te verlagen 
en de lijnefficiëntie te verbeteren.

Ondersteuning voor lokale fabrieken
SMC heeft meer dan 6.000 sales 
engineers in 82 landen die al uw lokale 
productievestigingen ondersteunen.

Ondersteuning voor technische 
ontwerpen
Om uw engineers volledig te ondersteunen, 
beschikt SMC over 1.600 gespecialiseerde 
R&D-engineers die nieuwe producten 
en oplossingen ontwikkelen. SMC kan 
bestaande componenten snel aanpassen om 
te voldoen aan specifieke ontwerpnormen of 
unieke toepassingen.

Deze populaire term, ook bekend als Condition-Based Maintenance (CBM), wordt al enkele decennia 
gebruikt in de industrie. CBM heeft betrekking op het vaststellen van een strategie om de actuele conditie 
van de apparatuur te monitoren. Het doel is een storing te voorspellen, voordat deze optreedt. Dit zorgt 
voor een aanzienlijke reductie van de onderhoudswerkzaamheden, omdat ze alleen worden uitgevoerd 
wanneer de prestaties afnemen of als vooraf gedefinieerde indicatoren aangeven dat de kans op een 
storing groot is.

Hiervoor moeten componenten worden gemonitord om vast te stellen of ze optimaal functioneren of dat 
hun prestaties achteruitgaan. Met andere woorden, voorspellend onderhoud vereist het verzamelen van 
gegevens en niet-invasieve meting van de conditie van de apparatuur, zoals temperatuur, druk, flow, etc.

De cruciale acties voor een effectieve CBM-strategie zijn:

-  sleutelvariabelen identificeren en hun grenswaarden vaststellen
-  technologie voor realtime diagnoses
-  niet-intrusieve meetsystemen
-  een verbeteringsplan opstellen.
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Ondersteuning voor industrieel onderhoud
Voorspellend onderhoud

Een bedrijf dat gegalvaniseerde buizen voor 
airconditioning en verdampers produceert, 
wilde het verzinkingsproces moderniseren. Uit 
een onderzoek met hulp van SMC bleek dat 
de procesregeling en -besturing zeer beperkt 
waren, wat van invloed was op de uiteindelijke 
productkwaliteit. De inlaatlucht kwam 
bijvoorbeeld direct van de compressor, zonder 
enige vorm van regeling of filtering.

Dit gebrek aan procesbeheersing leidde tot 
vele inspecties, reparaties en afgekeurde 
eindproducten, met onnodige kosten tot 
gevolg. Onze experts hielpen een complete 
oplossing uit te werken die elementen voor 
besturing en monitoring integreerde. Daarbij 
ging het om ISE20-digitale drukschakelaars, 
PF3A-flowmeters en ITV-elektropneumatische 
reduceerventielen die helpen voorspellen 
wanneer de procesparameters bepaalde 
drempels overschrijden. Zo kon men een 
onderhoudsstrategie opzetten die het 
productieproces veel efficiënter maakte.

Staafionisator/
mondstukionisator 
IZT40/41/42/43-serie
Verwijder statische elektriciteit 
uit uw productielijn en gebruik 
de zelfdiagnosefunctie voor 
emitterverontreiniging. Daarmee kunt 
u toegestane waarden instellen en 
acties plannen om vermindering van de 
productkwaliteit te voorkomen.

Elektropneumatisch 
reduceerventiel
ITV-serie
Realiseer automatische regeling 
van druk/vacuüm om consistente 
productkwaliteit te garanderen, dankzij 
een traploze regeling van de luchtdruk, 
proportioneel ten opzichte van een 
elektrisch signaal.

Digitale flowschakelaar voor 
water
PF3W-serie 
Monitor de variabelen van uw 
vloeistofstroom om de optimale 
werkbereiken te definiëren en plan 
onderhoudswerkzaamheden op basis 
van de metingen.

Stappenmotorcontroller
JXC-serie 
Stel de stappengegevens en parameters 
van de actuator direct in vanaf de 
masterzijde, waardoor lastig resetten niet 
meer nodig is bij het vervangen van de 
controller. Gebruik de IO-Link-technologie 
om gegevens snel op te halen.

Thermo-chiller, compacte 
versie
HRS-serie
Regel uw procestemperatuur en monitor 
de parameters met de geavanceerde 
regelfuncties voor zelfdiagnose, 
controle en weergave, alarmcodes, 
communicatiefuncties en nog veel meer.

Geen woorden, maar feiten
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Oorspronkelijk ontwerp: onderhoud 
op basis van betrouwbaarheid

Trainingen op locatie en online 
SMC verzorgt op maat gemaakte trainingen, 
zowel op locatie als online. Deze trainingen 
hebben bijvoorbeeld betrekking op 
pneumatische componenten, elektrische 
actuatoren, energiebesparingen, optimale 
machineontwerpen en TPM-methodes.

Gespecialiseerde corporate accountmanager
U krijgt een gespecialiseerde SMC corporate 
accountmanager toegewezen, zodat u altijd 
één contactpersoon heeft. Deze manager 
werkt nauw samen met contactpersonen 
van uw hoofdkantoor, engineers en alle 
productievestigingen om de gezamenlijke 
programmadoelen te bepalen en uit te voeren.

Activiteitenrapporten voor verbeteringen 
SMC documenteert alle succesvolle toepassingen 
bij corporate accounts met activiteitenrapporten 
voor verbeteringen (Improvement Activity Reports 
of IAR’s). Dit zijn overzichten van één pagina 
van de toepassing met een toelichting op de 
operationele verbeteringen, energiebesparingen, 
kostenbesparingen en verbeteringen in de 
productieprocessen. Het is de bedoeling dat 
deze IAR-documenten worden gedeeld met 
andere vestigingen, zodat die dezelfde resultaten 
kunnen realiseren.

Deze proactieve benadering helpt om tot betere resultaten te komen via een optimale betrouwbaarheid 
en beschikbaarheid tegen lage kosten. Het resultaat: meer kostenefficiëntie en een grotere 
beschikbaarheid van machines.

Voor de implementatie van onderhoud op basis van betrouwbaarheid is het essentieel om componenten 
te overwegen die kunnen worden vervangen, geparametriseerd en afgesteld. Het doel is om 
betrouwbaarheid in het oorspronkelijke ontwerp te realiseren. Dit voorkomt dat u tijd aan onderhoud 
moet besteden in situaties waarin veel tijd of demontage van een machine nodig is.

Onnodige onderhoudskosten proberen terug te dringen is gebaseerd op FMEA (Failure Mode and Effects 
Analysis). Deze methode richt zich op de verschillende storingen die kunnen optreden en hun gevolgen. 
Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar veiligheidsgerelateerde concepten.

De belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord voor een RBM-analyse zijn:
-  Wat zijn de functies en bijbehorende gewenste prestatienormen van het bedrijfsmiddel in de huidige 

operationele context? – Functies
-  Op welke manieren kan het zijn functies niet uitvoeren? – Functionele storingen
-  Wat is de oorzaak van iedere functionele storing? – Storingstoestanden
-  Wat gebeurt er wanneer een bepaalde storing optreedt? – Storingseffecten
-  Op welke manier is iedere storing van belang? – Storingsgevolgen
-  Wat moet er worden gedaan om iedere storing te voorspellen of te voorkomen? – Proactieve taken en 

taakintervallen
-  Wat moet er worden gedaan als geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden? – Standaard acties
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SMC-ondersteuning voor industrieel onderhoud
Onderhoud op basis van betrouwbaarheid

Valve Manifold Configurator
Ontwerp in slechts enkele stappen het ideale 
ventieleiland voor uw toepassing. Zo voorkomt 
u dat uw machine te groot of te klein is. Verkrijg 
een overzichtslijst van componenten en 
3D-tekeningen voor uw ventieleiland.

Digital Switch Model Selection Software
Vind de sensoroplossing die u nodig heeft. Kies op 
serie, op het toegepaste medium of op applicatie. 
Zo maakt u eenvoudig de juiste keuze. Profiteer van 
alle voordelen van onze schakelaars.

Airline Configurator
Realiseer de juiste luchtkwaliteit die uw toepassing nodig 
heeft. Ontwerp en bestel de luchtvoorzieningsapparatuur 
die uw installatie nodig heeft. Kies en configureer op 
basis van ons productassortiment.

Cylinder Configurator
Pas de SMC-cilinder aan uw specifieke behoeften 
aan en definieer de exacte kenmerken die u nodig 
heeft. Alles met een eenvoudig bestelproces.

Een pneumatisch systeem ontwerpen kan moeilijk zijn, omdat er vele parameters en berekeningen voor 
nodig zijn. Hieronder vindt u een keuze uit ons brede aanbod van softwareoplossingen die u kunnen 
helpen een aangepast ontwerp te maken voor de bouw van uw machine:

Een klant produceert gelaste aluminium onderdelen voor 
airconditioning in vrachtwagens en bussen.

Er bleek behoefte aan meer productveiligheid en een 
betere kwaliteit van het eindproduct. Uit een analyse 
bleek dat het proces vanaf de basis opnieuw zou moeten 
worden opgebouwd door het gebrek aan apparatuur 
dat aan hun wensen zou voldoen, zoals blootstelling aan 
lasomgevingen en het ontbreken van seriële communicatie.

Onze experts begonnen bij het ontwerp van het proces. 
Ze hielpen de klant de gewenste resultaten te bereiken 
door gebruik te maken van TRTU-slangen, cilinders 
te vervangen, ASP-smoorventielen toe te voegen 
en de terminal te vervangen door een SY-blok met 
5/3-middenstandventielen. Verder werd een communicatie-
unit EX600 geïnstalleerd met digitale ingangen en M8-
connector, wat resulteerde in een uitstekende aansturing 
van de status van de installatie.

Geen woorden maar feiten



12

Kies uw onderhoud

Het is geen rechte weg die leidt naar maximale productiviteit, maar dankzij de oplossingen in deze 
brochure krijgt u meer inzicht in uw processen en machines. U ontdekt wat er nodig is om de efficiëntie te 
verbeteren, verspilling uit te sluiten en kosten te verminderen. 

Ieder type onderhoud heeft zijn eigen kenmerken en biedt oplossingen voor verschillende behoeften. 
Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van ieder type, zodat u kunt beslissen welk 
onderhoud het beste bij u past. Past u al een van deze typen toe? Dan is dit een mooie kans om uw blik 
te verbreden en uw onderhoudsplan naar een hoger niveau te tillen.

Voordelen
✔   Resultaten op korte termijn

✔   Budgetvriendelijk

Voordelen
✔   Flexibel onderhoudsschema

✔   Lagere kosten op de 

middellange termijn

✔   Minder uitval

Correctief onderhoud

Preventief onderhoud

Nadelen
✘   Onvoorspelbaarheid

✘   Productieonderbrekingen

✘  Problemen met de veiligheid

Nadelen
✘    Aanloopkosten

✘   Arbeidsintensiever

✘   Kans op overmatig 

onderhoud

Meetbare doelen definiëren
Een schema opstellen
Resultaten vastleggen

Investeren in apparatuur voor 
monitoring en meting
Werknemers trainen in nieuwe 
vaardigheden
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Hoe u de gekozen onderhoudsfilosofie voor uw locatie vasthoudt
Het kiezen van het juiste onderhoud voor uw productieproces is net zo belangrijk als het handhaven ervan. 
Nieuwe processen, producten en methodes invoeren is een aanzienlijke investering die grote voordelen 
kan opleveren, mits ze naar behoren worden onderhouden. Met behulp van basistools voor uitstekende 
operationele prestaties zorgt u dat het gekozen type onderhoud geschikt blijft voor het doel.

Voordelen
✔   Minder uitval

✔   Bescherming van 

bedrijfsmiddelen

✔   Langere levensduur

Voordelen
✔   Zeer efficiënt

✔   Lagere kosten

✔   Verhoogde betrouwbaarheid

Voorspellend 
onderhoud

Onderhoud op basis 
van betrouwbaarheid

Nadelen
✘   Vereist een bekwame 

interpretatie

Nadelen
✘   Hoge aanvangskosten

✔   Resultaten op lange termijn

Analyseer de bron of oorsprong 
van iedere mogelijke storing en 
bestudeer de mogelijke effecten 
(FMEA-analyse)
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Programma voor strategische samenwerking

Een belangrijk aspect waarmee SMC zich onderscheidt, is de nauwe samenwerking met klanten.

Met twaalf verschillende diensten maken wij onze betrokkenheid waar. U vindt de ondersteuning die 
u nodig heeft om uw onderhoudsplan te verbeteren, in te voeren en in stand te houden. Zo bereiken 
wij maximale productiviteit in uw processen.

1 Gespecialiseerde corporate 
accountmanager

4 Ondersteuning voor 
machineveiligheid

10 Analyse van intensief 
gebruikte reserveonderdelen

3 Ondersteuning voor 
technische ontwerpen

9 Magazijnevaluaties

6 Kritieke reserveonderdelen 
voor nieuwe OEM-machines

12 Trainingen op locatie 
en online

2 Ondersteuning voor lokale 
productievestigingen

8 Evaluaties van 
machineanalyses

5 Ondersteuning voor 
leveranciers van OEM-
machines

11 Activiteitenrapporten 
voor verbeteringen

7 Evaluaties van 
energiebesparingen voor 
perslucht
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Estland  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
Frankrijk  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Duitsland  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Griekenland  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hongarije +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ierland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italië  +39 03990691 www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Letland  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Litouwen +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Nederland  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Noorwegen  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Polen  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Roemenië  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Rusland  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slowakije  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenië  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spanje  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Zweden  +46 (0)86031240  www.smc.nu  smc@smc.nu
Zwitserland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkije  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
Verenigd  
Koninkrijk  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk


