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Firmanıza özel tüm teknik ve ticari 
hususları görüşebileceğiniz bir SMC 
Kurumsal Müşteri Yöneticisi (CAM) 
atanır. CAM, iş birliği programının 
tüm amaçlarını sunmak, oluşturmak, 
yönetmek ve uygulamaktan 
sorumludur. 

Son kullanıcı sahaları da dâhil 
olmak üzere, yerel üretim ve servis 
tesislerinizi desteklemek adına 
SMC’nin 83 ülkede 6.000’den fazla 
yerel satış mühendisi mevcuttur.

SMC, yenilikçi çözümler sunarak 
mümkün olan en verimli ve çevreci 
makineleri tasarlamınıza olanak 
sağlar. SMC, makinelerinizde temiz 
ve kuru hava elde edebilmeniz 
ve hava kalitenizi iyileştirmek için 
yenilikçi hava hazırlama çözümleri 
sunar.

SMC, akıllı makine tasarımına 
olanak sağlayan yenilikçi ürünler 
sunar. Ürünler makinenin uzaktan 
izlenmesini ve kontrol edilmesini 
o lanak  sağ layacak  şek i lde 
tasarlanmıştır. 

SMC, otomasyon ekipmanları olarak 
komple bir çözüm sunar. Tüm ürünler 
global standartlara uygun olup yerel 
olarak tedarik edilebilir. SMC, son 
kullanıcı firmaların çoğunluğunda 
büyük ilgi ve kabul görmektedir.

SMC ÖZEL 
KURUMSAL 
MÜŞTERİ 
YÖNETİCİSİ

PNÖMATİK 
EKİPMANLARIN 
KULLANILDIĞI 
MAKİNELERDE 
İYİLEŞTİRME

AKILLI MAKİNE 
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HER ŞEY İÇİN 
TEK NOKTA

YEREL SAHA 
DESTEĞİ 

TASARIM 
MÜHENDİSLİK 
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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 %

Tasarım ekibinizi tam anlamıyla 
destekleyebilmek adına SMC, yeni 
ürünler ve özel çözümler geliştirebilen 
1600’den fazla Ar-Ge mühendisine 
sahiptir.  SMC, mevcut ekipmanları 
hızlı bir şekilde özelleştirerek/
değiştirerek tasarım standartlarına 
veya özel uygulamalara uygun hale 
getirebilir. 
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SMC, yerel satış ve servis kanallarımızla 
iş birliği yaparak, yeni makinenizi 
çalıştırmadan önce kritik tüm yedek 
parçaların bölgenizde mevcut olmasını 
sağlar.

SMC, sizin kendi ekibinizle beraber 
bir standart geliştirebilmeniz için 
standart ürün seçimlerine yönelik 
size rehberlik eder. Tüm SMC 
ürünlerinin teknik çizimlerine, SMC 
web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

S M C ,  i y i l e ş t i r m e  y a p ı l m ı ş 
uygulamalara yönelik sizlere 
doküman sunacaktır. Bu doküman 
tek bir sayfadan oluşur ve yapılan 
operasyonel  iy i leşt i rmelere , 
enerji tasarrufuna ve maliyet 
optimizasyonuna ya da makine 
verimliliğinin arttırılmasına yönelik 
genel bir bakış sunar.

SMC; otomasyon ekipmanlarına 
yönel ik  o larak,  e lektr ik l i  i ş 
elemanlarına, enerji tasarrufuna, 
optimum makine tasarımına ve TPM 
metodolojilerine ilişkin birçok konuda, 
özelleştirilmiş yerinde ve çevrim içi 
eğitim sunmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ 
STANDART 
EKİPMAN SEÇİMİ

EN İYİ 
UYGULAMALARIN 
RAPORLANMASI

YERİNDE VE 
ÇEVRİMİÇİ 
EĞİTİMLER

MAKİNE 
GÜVENLİĞİ 
DESTEĞİ

MAKİNE 
ÇALIŞTIRMA 
DESTEĞİ
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SATIŞ SONRASI 
DESTEK

SMC, sizin tasarım mühendislerinizle 
beraber çalışarak, teknik destek 
veya ISO 13849-1’e ve diğer 
makine direktiflerine göre makine 
güvenliliğinin arttırılmasına katkıda 
bulunur.

SMC, global servis ağı ile size dünyanın 
farklı noktalarında yerel teknik destek 
sağlar. SMC, makinenin çalıştırılması 
ve devreye alınması sırasında tüm 
iletişimini OEM servis kanalı üzerinden 
gerçekleştirir.
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