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Welkom op    
WOTS 2022   
van 27 - 30 september

SMC, dé kennispartner 
SMC is dé kennispartner voor veilige en duurzame 
technologie in de industriële automatisering. Onze 
Japanse waarden zijn de basis van ons handelen naar 
medewerkers en klanten. SMC biedt oplossingen voor 
automatisering in vrijwel iedere industriesector.

 
Traditie 
Sommige tradities willen wij in ere houden… Naast de 
nieuwste ontwikkelingen, mooie producten en gastvrije 
ontvangst staat de SMC-stand op de WoTS al jaren 
bekend om een ander fenomeen: de Sushi Chef!

Ook dit jaar ontvangen wij onze bestaande en 
potentiële klanten graag onder het genot van een 
frisje, een Japans biertje en voor de liefhebber verse 
aan de bar bereide sushi! Wij hopen jou te treffen!

Met SMC heb je een ervaren kennispartner die je ondersteunt

 Welkom  Product portfolio

SMC is terug op de WoTS! Wij kijken er naar uit 
jou te ontmoeten op onze stand die in het teken 
staat van duurzaamheid, energie-efficiëntie en 
voedsel- en machineveiligheid. Ons team van 
experts staat voor je klaar.

Wij kiezen dit keer voor een andere opzet dan je van 
ons gewend bent. Onze producten presenteren wij 
aan de hand van applicaties in nauwe samenwerking 
met enkele relaties, waaronder:

  Sleegers Technique (voedselveiligheid)

  Bakon Food Equipment (elektrische actuatoren)

  SMC International Training (trainingssystemen voor       
    mechatronica)

 Ontmoet ons



Hygienic Design Fitting
The world’s first EHEDG-certified fitting for  
especially quick and effective cleaning in the  
food industry. Uniquely hygienic and FDA-  
and EU-1935/2004-compliant. 

Benefit from:

 hygienic design that prevents liquid accumulation 
 and dirt adhesion

 materials made of rust-free, polished stainless steel  
 with excellent corrosion protection

 seals made of FDA- and EU-1935/2004-compliant materials

 optimised cleaning processes

Een productportfolio dat 
voldoet aan...
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‘s Werelds eerste en tot dusver enige 
EHEDG-gecertificeerde pneumatische koppeling. 
Dankzij het hygiënische ontwerp van gepolijst 
roestvast staal is er geen ophoping van vloeistoffen 
en vuil. Dit komt ten goede aan hygiëne en 
voedselveiligheid. Genomineerd voor de WoTS 
TechAward! 

Profiteer van:

 Uitstekende bescherming tegen corrosie

 Afdichtingen van FDA- en EU-1935/2004 conforme  
 materialen  
 
 Optimale reinigingsprocessen

...efficiëntie, duurzaamheid 
en veiligheid

Hygiënisch ontworpen 
koppeling

Roestvaststalen 
cilinder

Clean design 
ventieleiland

Digitale 
flowsensor

Controller met 
STO-functie

Draadloos 
veldbussysteem

Hygiënisch ontworpen koppeling



 
We kijken er naar uit jou persoonlijk te ontmoeten!
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