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Jako rodinný podnik
mezinárodnì uznávaná jednièka na technologie

SCHMIDT Technology je rodinný, støednì velký podnik na nejvyí technologické úrovni. Úspìchy mluví samy za sebe:
Výrobky a sluby firmy SCHMIDT Technology se dnes vyváí
do více ne 80 zemí svìta.

Bezpeènost a kvalita jsou dùvody, proè jsou výrobky znaèky
SCHMIDT® na globálním trhu jedineèné a ádané ji øadu desetiletí. Mezinárodní zamìøení firmy a kombinace kreativních a
inteligentních øeení spoleènì s ekonomickou a efektivní výrobou výhradnì v Nìmecku tvoøí základ úspìné a do budoucna
orientované pozice firmy.

Spoleènost SCHMIDT Technology je proto v mezinárodním
mìøítku povaována za solidního, spolehlivého a kompetentního partnera. K výrazným vlastnostem úspìných firem patøí
silný inovaèní potenciál spojený s jasnou vizí.

Spoleènost SCHMIDT Technology je proto v mezinárodním
mìøítku povaována za solidního, spolehlivého a kompetentního partnera. K výrazným vlastnostem úspìných firem patøí
silný inovaèní potenciál spojený s jasnou vizí.

Na svìtovém trhu se dnes se jménem SCHMIDT Technology
neomezenì spojují kvalitativní standardy, které jsou vzorem pro
ostatní. Spoleènost SCHMIDT Technology dùslednì disponuje
vemi dùleitými certifikáty kvality jako DIN EN 150 9001:2000
a ISO TS 16949:2002.
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Hospodárnost na prvním místì
Ten kdo musí smontovat dvì nebo více souèástí, stojí pøed rozhodnutím, jaký druh spojovací techniky zvolit.Klasické techniky
jako roubování, sváøení, pájení a lepení z ekonomických
dùvodù stále ve vìtí míøe nahrazují ekonomicky výhodnìjí a
racionální lisovací a spojovací operace.
Právì v této oblasti spoèívají nae silné stránky.
vtlaèování

montování

intváøení

kalibrování

temování

lemování

nýtování

proráení

oznaèování

øezání

rovnání

volné spojování

Nae know how pro Vae úkoly
Racionální výbìr správného typu lisu vyplývá z dané aplikace.
Lisy SCHMIDT® jsou dnes po celém svìtì synonymem pro prvotøídní technologii spojování. To platí stejnou mìrou pro
nezávislé stroje a spojovací moduly integrované v komplexních automatizaèních linkách.
Jako technologická jednièka na inteligentní spojovací techniku
vlastní spoleènost SCHMIDT Technology rozsáhlou paletu produktù vech výrobcù v tomto segmentu trhu. Od výrobkù SCHMIDT® Servolisy pøes SCHMIDT® Hydro-pneumatické lisy,
resp. SCHMIDT® Pneumatické lisy a po ná program SCHMIDT® Mechanické lisy vyhovíme Vaim procesním poadavkùm. Kromì lisù je to bezpeènostní a øídicí technika SCHMIDT®
PressControl, která svou systémovou filozofií, kontrolou dráhy
a síly a integrovanou mìøicí technikou nastavuje mìøítka.
Nepøetritá kontrola procesù a nezbytná dokumentace v souladu s normami ISO pøedstavují v dnení efektivní montání
výrobì nástroje pro vysokou produktivitu. Tyto význaèné technické vlastnosti dnes dìlají z firmy SCHMIDT Technology
dominující technologickou jednièku v oblasti spojovací techniky.
Na tom je postavena excelentní povìst SCHMIDT Technology,
zejména v klíèových odvìtvích jako je automobilová technika,
letecká a kosmická technika, elektrika / elektronika, mikromechanika a lékaøská
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Partnerstvím k úspìchu
Globalizovaný svìt vyaduje propojené procesy. Napojení k
OPC serveru pøes technologii Ethernet Vám kdykoli umoní
bezpeènì disponovat Vaimi procesními daty. Kromì toho je
nezbytná pøítomnost na místì a rychlá reakce v pøípadì
potøeby. iroká distribuèní sí s dceøinými spoleènostmi a dobøe
vykolenými prodejními partnery jsou Vám k dispozici po celé
Zemi. Vechny opìrné body mají servisní personál, který je speciálnì vykolený na nae produkty. To Vám dává záruku výroby.
Rozhodnutí pro nai techniku je první krok k úspìnému partnerství.
Hospodáøský úspìch se pak projeví v kadodenní výrobì.
Vysoce kvalitní a pro spojovací aplikace optimalizované výrobky
jsou k nìmu právì tak dùleité jako efektivní poprodejní servis.
Za to ruèíme svým dobrým jménem.

Kompetence Vaí výhodou
V naich kompetenèních centrech máte k dispozici nástroje a
vìdomosti odborníkù, jejich pomocí mùete získat rozsáhlé
poznatky o Vaich aplikacích.
Na základì toho projektuje tým specializovaných inenýrù hospodárná øeení od jednoduchého manuálního pracovitì a po
plnì automatickou montání linku.
Kompetentní technické poradenství zákazníkùm je naí silnou
stránkou. V rámci SCHMIDT® TrainingCentra nabízíme kolení pro uivatele a semináøe. S trvalými znalostmi o lisech a
jejich praktickém uití získají Vai zamìstnanci nové dovednosti,
které pøijdou vhod Vaim výrobkùm.

ádné kompromisy s bezpeèností

Naí filozofií je, e bezpeènost a zdraví obsluhujících pracovníkù
nedovolují ádné kompromisy.
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Jetì ne nabyly nové smìrnice platnost, expedovala spoleènost
SCHMIDT Technology vechny lisovací systémy v souladu s
novými ustanoveními. Touto cestou dále dùslednì kráèíme, i v
zemích s ménì striktními zákony.
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V roce 1995 byly pøijaty Strojní smìrnice EU a následnì byly
èlenskými státy EU pøevzaty do národní legislativy. Paragrafy
této harmonizované normy byly smìrodatné pro konstrukci
bezpeènostních øídicích jednotek pro spojovací a lisovací technologii. Kromì toho se u ruèních pracovi stala nutností typová
zkouka EU.
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