
 

SMC Váš partner pro automatizaci 
 

 



S 32% podílem na globálním trhu 

jsme předními světovými odborníky 

v oboru pneumatiky.  

Jsme silným partnerem pro průmysl 

a vytváříme specifická automatizační 

řešení: 

• Inovační výrobky 

• Zákaznické řešení 

• Služby na míru 

SMC celosvětový lídr v automatizaci 



SMC se opět zařadilo mezi 100 nejvíce 

inovačních společností na světě, dle 

prestižního seznamu uznávaného 

časopisu Forbes. 

Společnost SMC jako jediný zástupce z 

oboru pneumatiky, který se na tento 

seznam dostal, byla oceněna již tři roky 

po sobě. 

 
SMC lídr v oblasti inovace 

Zdroj: Forbes, srpen 2013 



1959   Yoshiyuki Takada zakládá Sintered Metal Company 

1967   Začátek mezinárodní expanze – založení pobočky v Austrálii 

1976   Založení první evropské společnosti ve Švýcarsku 

1977   Založení první pobočky v USA  

1985   Začlenění SMC Rakousko 

1986    Kotování na japonské burze 

 

Hlavní milníky  
naší historie 



2.000 vysoce kvalifikovaných inženýrů a  

celkem 15.400 odborníků tvoří 

mezinárodní síť schopných zaměstnanců, 

kteří jsou zdrojem našeho úspěchu: 

• 33 výrobních závodů 

•  5 výzkumných středisek 

•  Přibližně 100 obchodních organizací 

SMC dnes 
Globální rozsah 



Skupina SMC CEE má zastoupení ve 14 

zemích střední a východní Evropy. 

Díky naší vlastní síti 

prodejních organizací a obchodním 

zastoupením 

jsme blízko našim zákazníkům 

a zaručujeme optimální řešení. 

Skupina SMC CEE 
Blízkost k zákazníkům ve střední a východní Evropě 



Každé průmyslové odvětví má svá specifika. 

Díky naší struktuře obchodních jednotek s odbornými týmy disponujícími hlubokými 

znalostmi daného průmyslového odvětví jsme připraveni plnit potřeby našich zákazníků. 

Automobilový průmysl – Elektronika – Potraviny a balení – Farmacie 

Společně s vedoucími partnery z jednotlivých průmyslových oborů vytváříme specifická 

zakáznická řešení a podporujeme je v jejich větší konkurenceschopnosti. 

 

 

 

Vyspělá technologie 
pro všechna průmyslová odvětví 



Automobilový průmysl 

Od plánování k výrobě – 

vytváříme zákaznické produkty 

pro individuální výrobní potřeby. 

 



Elektronika 
 Naše silné aplikační znalosti nám umožňují 

poskytovat technologiím zítřka řešení další 

generace. 

 



Potravinářský průmysl 
 
 
Dokonale rozumíme hygienickým a 

zdravotním požadavkům a naším cílem je 

vytvořit řešení, která zvyšují výkon. 

 



Farmaceutický průmysl 
 
 
Navrhujeme speciální miniaturizované výrobky 

splňující nepřetržité požadavky tohoto průmyslu 

na stále menší komponenty a lepší výkonnost. 

 



Optimální řešení 

Široké portfolio inovačních komponentů, skládajícího se z více než 11.000 základních 

produktů a 600.000 variací, nebo zcela nová řešení na zakázku, jež budou splňovat 

Vaše individuální potřeby. 

Naše portfolio 
Rozmanitost a inovace 



Kvalita má mnoho dimenzí: 

Inovační kvalita – kvalita výrobků – kvalita služeb – kvalita logistiky – kvalita procesu. 

Kvalita není cílem, ale ustavičným a nikdy nekončícím procesem. 

Naši zaměstnanci plně podporují naši politiku jakosti. 

Nejvyšší kvalita 
je naší nejvyšší prioritou  



S výrobními závody v Rakousku a České 

republice a skladem pro CEE region 

zaručujeme nejvyšší dostupnost 

výrobků. 

Nabízíme balení podle potřeb zákazníků, 

expresní dodání do 24 hodin a 

standardní dodání do 48 hodin. 

Dodavatelské služby 
Zaručená dostupnost produktů v CEE 



Naše portfolio inovačních výrobků a 

služeb se podílí na 

udržitelné ochraně životního prostředí. 

Vytváříme výrobky šetřící energii,  

pomáháme snižovat plýtvání energií 

a poskytujeme našim zákazníkům 

energeticky úsporná řešení. 

Náš závazek vůči 
zdravému životnímu prostředí 



Doprovázíme naše zákazníky po celou 

dobu životního cyklu technologie, jenž 

zahrnuje: Plánování, uvedení do provozu, 

provoz, optimalizaci a modernizaci.  

Zaměřujeme se na podstatné snižování 

provozních nákladů při zachování 

minimálních investic. Zároveň značně 

zvyšujeme výkonnost, spolehlivost a 

produktivitu. 

 
 Zákaznické služby SMC 
 Jeden program - Více možnosti 




