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Materiaalin käsittely



Schmalz: Älykästä automaatiota ja ergonomista  
materiaalin käsittelyä

Nostojärjestelmät ja nosturitKomponentit

Alipaine Automaatio Materiaalin käsittely

Järjestelmät Kiinnitysratkaisut

Schmalz on markkinajohtaja  
alipainetekniikassa ja materiaalin  
käsittelyssä.8,5

450

tarjoaa asiakkaille parhaita  
teknisiä ratkaisuja.

liikevaihdostamme sijoitetaan  
tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

mallisuojaa kertovat kyvystämme  
luoda uusia innovaatioita.

takaa erinomaisen asiakaspalvelun 
kaikkialla maailmassa.

prosenttia

suojaoikeutta

1300
19
työntekijää

sijaintipaikkaa

Materiaalin käsittelyyn tarjoamme asiakkaille alipainenostinten ja nosturijärjes-
telmien myötä innovatiivisia käsittelyratkaisuja teollisuuden ja käsityöalojen 
tarpeisiin. Alipaine Automaatio laajaan toimialaan kuuluu erilaisia yksittäisiä 
komponentteja, kuten imutarraimia tai alipainelaitteita, kokonaisia tarrain-
järjestelmiä tai kiinnitysratkaisuja työkappaleiden kiinnipitämiseen, esim. 
CNC-työstökeskuksissa. 

Tuotteitamme käytetään sekä logistiikan sovelluksissa että myös ajoneuvoteol-
lisuudessa, lasin valmistuksessa ja huonekalujen valmistuksessa. 

Asiakkaiden saama pitkäaikainen lisäarvo varmistetaan kattavalla neuvonnalla, 
innovatiivisilla ratkaisuilla ja ensiluokkaisella laadulla. Schmalzin älykkäät ratkaisut 
tekevät tuotanto- ja logistiikkaprosesseista joustavampia ja tehokkaampia – ja 
samalla valmiita digitalisointia varten.



250 poimintaa
tunnissa voidaan saavuttaa  
JumboFlex-letkunostimella. 

Lisää tuottavuutta ja parempaa 
ergonomiaa Schmalz nostolaitteilla

Ratkaiseva lisäarvo saavutetaan  
yrityksemme kattavilla palveluilla  
ja laajalla osaamisella 

Schmalz-käsittelyjärjestelmiä  
koskeva palveluvalikoimamme:

•  Neuvonta paikan päällä –  
kaikkialla maailmassa

• Schmalz-testauskeskus
• Asennus ja käyttöönotto
• Koulutus asiakkaan tiloissa
•  Onnettomuudenestomääräysten  

mukaiset tarkastukset
• Korjauspalvelu

Komponentteja käytetään  
monilla aloilla:

• Ajoneuvoteollisuus
• Aurinkoenergia
• Elektroniikka
• Komposiitti teollisuus
• Lasinvalmistus
• Logistiikka
• Metalli- ja ohutlevyteollisuus 
• Muoviteollisuus 
• Pakkausteollisuus
• Puunkäsittely

”Palvelu on meille 
ensisijaisen tärkeää 
kaikkialla maail-
massa.”

Työpaikan ergonomian ja ja työnte-
kijöiden tuottavuuden välillä on suora 
yhteys. Työntekijät tarvitsevat tukea 
juuri silloin, kun kuormia liikutetaan 
manuaalisesti. Kaikki sujuu helposti  
Schmalzin käsittelyjärjestelmillä. 
Schmalzin helposti ja intuitiivisesti käy-
tettävät nostojärjestelmät auttavatpie-
nentämään kääntöliikkeistä aiheutuvaa 
fyysistä kuormitusta huomattavasti 

asennus- ja logistiikaprosessien aikana. 
Niillä on tärkeä rooli terveyden suo-
jaamisessa ja työkyvyn säilyttämisessä. 
Samalla ratkaisuillamme nopeutetaan 
materiaalivirtoja nopeamman käsittelyn 
ansiosta,mikä parantaa tuottavuutta. 

Optimoitujen järjestelmäratkaisujen 
lisäksi tarjoamme myös kattavia palve-
luita – suunnittelusta ja toteutuksesta 
aina asennukseen ja käyttöönottoon. 
Järjestelmäneuvojamme ja huoltotek-
nikkomme ovat tarvittaessa käytettä-
vissä kaikkialla maailmassa. Olemme 
perehtyneet ratkaiseviin yksityiskohtiin 
ja eri alojen haasteisiin ja teemme 
tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa.



Jumbo-putkinostin:
materiaalinkäsittelyä avustetaan  
ergonomisesti

VacuMaster-nostolaitteet:
raskaatkin työt sujuvat kevyesti

”Ergonominen  
työskentely on  
meille kunnia-asia.”

Schmalz-käsittelyjärjestelmillä  
taataan:

• Ergonominen työskentely
• Tinkimätön turvallisuus
• Parempi tuottavuus

20tonnia
ei tuota ongelmia VacuMasterille  
yhden vuoron aikana levytyökeskuksia 
kuormatessa.

Olipa kyse ohutlevystä, puu- tai muo-
vilevyistä, tynnyreistä, ikkunoista tai 
lasilevyistä – VacuMaster nostaa ras-
kaimmatkin kuormat jopa useamman 
tonnin painoon asti. Paikoissa, joissa 
yleensä tarvitaan paljon auttavia käsiä, 
VacuMaster mahdollistaa helpon ja 
terveyttä suojaavan käsittelyn eikä 
lisätyövoimaa tarvita.

Putkinostimet on suunniteltu manuaa- 
listen käsittelytöiden tehokkaaseen 
tukemiseen. Jumbo-letkunostin on 
ihanteellinen apuväline koneiden 
kuormaamisessa sekä lähetys- ja komis-
siointitehtävissä. Letkunostin nostaa 
kuormia, kuten laatikoita, säkkejä tai 
puulevyjä, aina 300 kg:n painoon  
asti nopeasti, tarkasti ja ergonomisesti 
kaikissa asennoissa.



60prosentin
voimansäästö kuormien käsittelyssä 
kevytrakenteisten alumiininosturijär-
jestelmien ansiosta.

Schmalz-Mediacenter
Kotisivuillamme on: 

•  Kattava Mediacenter ja apuvälineitä sopivan  
nostojärjestelmän valitsemiseen

• Käyttöraportteja eri aloilta, joilla käytetään  
alipainetekniikkaa eri käsittelytoimenpiteissä

• Nopea tuotekysely ja yhteydenotto Schmalz- 
järjestelmäneuvojiin kaikkialla maailmassa 

Alumiininosturijärjestelmät:
kevytrakenteiset nostoapuvälineet

Schmalz-Mediacenter
WWW.SCHMALZ.COM/MEDIA-CENTER

Täydellinen apuväline puunkäsittelyssä:

Kiinnitysratkaisumme mahdollistavat prosessiturvallisen käsittelyn.

WWW.SCHMALZ.COM/CLAMPING-SOLUTIONS

Schmalzin alumiininosturilaitteisto 
on sovitettu ihanteellisesti yhteen 
Schmalz-nostolaitteiden kanssa.  
Kevytrakenteisten nostureiden nos-
tokyky on jopa 1.200 kg. Nostureita 
voidaan käyttää myös yksittäisinä 
nostojärjestelminä. Olipa kyse kään-
tönosturista tai nosturilaitteistosta – 
modulaarinen järjestelmä takaa aina 
täydellisen integroinnin työskente-
ly-ympäristöön.



Schmalz Saksassa – Glatten

Pääkonttori

Edustustot

Schmalz Australiassa – Melbourne 

Schmalz Benelux-maissa – Hengelo (NL)  

Schmalz Espanjassa – Erandio (Vizcaya)

Schmalz Etelä-Koreassa – Anyang

Schmalz Intiassa – Pune

Schmalz Italiassa – Novara

Schmalz Japanissa  – Yokohama

Schmalz Kanadassa – Mississauga 

Schmalz Kiinassa – Shanghai

   Myynnin yhteistyökumppanit  

Schmalzin tuotteita myyvät yhteistyökumppanit on lueteltu osoitteessa:  
WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK

Schmalz Meksikossa – Querétaro

Schmalz Puolassa – Suchy Las (Poznan)

Schmalz Ranskassa – Champs-sur-Marne 

Schmalz Suomessa – Vantaa

Schmalz Sveitsissä – Nürensdorf

Schmalz Turkissa – Istanbul

Schmalz USA:ssa – Raleigh (NC)

Schmalz Venäjällä – Moskova

Oy Schmalz Ab
Hakkilankaari 2
01380 VANTAA
T: +358 10 2312011
schmalz@schmalz.fi
WWW.SCHMALZ.COM

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMATION WWW.SCHMALZ.COM/HANDLING-SYSTEMS

Alipaine Automaatio
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Kiina – Shanghai

Kanada – Mississauga

USA – Raleigh

Meksiko – Querétaro

Ranska – Champs-sur-Marne

Espanja – Erandio

Sveitsi – Nürensdorf

Suomi – Vantaa

Venäjä – Moskova

Puola – Poznan

Turkki – Istanbul

Italia – Novara

Japani – Yokohama

Etelä-Korea – Anyang

AASIA

POHJOIS-AMERIKKA

ETELÄ-AMERIKKA AFRIKKA

EUROOPPA

Benelux-maat – Hengelo

AUSTRALIA

Palvelemme kaikkialla maailmassa

Australia – Melbourne

Materiaalin käsittely

Saksa – Glatten

Intia – Pune


