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Alipaine Automaatio



Schmalz: Älykästä automaatiota ja ergonomista  
materiaalin käsittelyä

Nostojärjestelmät ja nosturitKomponentit

Alipaine Automaatio Materiaalin käsittely

Järjestelmät Kiinnitysratkaisut

Schmalz on markkinajohtaja  
alipainetekniikassa ja materiaalin  
käsittelyssä.

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

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.

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



Tehokas automatisointi  
Schmalzin Alipaineteknologialla

Alipaineautomaatiolla saavutetaan tehokkaat prosessivaiheet kaikkialla 
teollisuudessa. Herkkiin materiaaleihin, kuten elintarvikkeisiin, näyttölaseihin 
ja elektronisiin rakenneosiin tai myös suurikokoisiin koripelteihin voi tarttua 
alipainetekniikalla hellävaraisesti käsittelyn sujuessa samalla dynaamisesti.

6000 
takaa aina oikean järjestelmän.

Digitaaliset komponentit ovat älykkäitä 

Schmalzin alipainetekniikka  
mahdollistaa älykkään tuotannon. 
Alipainekomponentit toimittavat 
reaaliaikaisesti digitaalisia energia- ja 
prosessitietoja teollisuus 4.0 sovel-
luksiin. Schmalzin Smart-Field-laitteilla, 
kuten esimerkiksi kompakti- ejekto-
reilla, saavutetaan automatisoiduissa 
prosesseissa suuri läpinäkyvyys, mikä 
parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta.

”Emme vain puhu 
Teollisuus 4.0 -toiso-
velluksista, vaan 
olemme mukana  
toteuttamassa sitä.”

Alipaine automaatio 4.0

Schmalzin alipainelaitteet, neulatar-
raimet sekä alipaine- ja painekytkimet 
ovat jo tänään valmiina huomisen 
tuotanto-olosuhteisiin.

komponenttia

Komponentteja käytetään  
monilla aloilla:

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



Schmalzin alipainekomponentit  
kaikkiin käyttötarkoituksiin

”Valikoimastamme 
löytyy sopiva  
ratkaisu joka käyttö-
tarkoitukseen.”

Alipaineautomaatiossa käytettävät 
Schmalz-komponentit

• Imukupit
• Alipaineentuotto
• Alipainekytkimet ja 
 järjestelmävalvonta
• Erikoistarrain
• Alipainetarrain 
• Kiinnityselementit
• Suodattimet ja liittimet
• Venttiilitekniikka

Schmalzin kattavalla alipainetek-
niikan ratkaisujen valikoimalla  
voi toteuttaa yksilöllisiä alipainerat-
kaisuja. Ensiluokkainen laatu,  
älykäs verkotus ja energiatehokkuus 
ovat tuottavien automaatioprosessien 
olennaisia rakenneosia.

100prosenttia
asiakkaiden odotuksista täytetty  
räätälöidyllä järjestelmäsuunnitte-
lulla.

Schmalz-tarrainjärjestelmät  
tehokkuutta prosesseihin

Tarrainjärjestelmiä käytetään  
roboteissa ja automatisoiduissa  
laitteistoissa. Niitä käytetään  
moniin lavankäsittely- ja logistiik-
katehtäviin. Projektoinnissa ja  
toteutuksessa Schmalz-asiakkaat 
hyötyvät yrityksemme vuosien  
kokemuksesta ja laajasta tietotaidosta 
järjestelmäratkaisujen tarjoajana.



3-ulotteiset
vapaamuotoiset alat ja paljaat 
työkappaleet tiukassa otteessa.

Schmalz-kiinnitysratkaisut takaavat  
turvallisen käsittelyn

•  Komponenttien nopea haku, ver-
tailu ja kirjaaminen muistiin

• Tuotteiden suora tilaaminen
•  Hyödylliset opastusvideot koskien 

useiden komponenttien käyttöä
• CAD-lataaminen
•  Hinnan ja saatavuuden tarkistami-

nen reaaliaikaisesti

Alipainekomponenttien  
nopea haku ja helppo tilaaminen

Schmalz Online-Shop
WWW.SCHMALZ.COM

Schmalzin alipainekiinnitysratkaisuilla 
kiinnitetään työkappaleet CNC-työs-
tössä tai asennusprosesseissa. Näin 
näyttölaseja ja metalli- tai huoneka-
luosia voidaan työstää tarkasti ja  
prosessiturvallisesti. Myös kolmiulot-
teiset rakenneosat kiinnitetään  
joustavasti ja ilman lisävarustelua.



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

Alipaine Automaatio
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Kiina – Shanghai

Kanada – Mississauga

USA – Raleigh

Meksiko – Querétaro

Espanja – Erandio

Saksa – Glatten

Sveitsi – Nürensdorf

Suomi – Vantaa

Venäjä – Moskova

Puola – Poznan

Turkki – Istanbul

Italia – Novara

Intia – Pune

Japani – Yokohama

Etelä-Korea – Anyang

AASIA

POHJOIS-AMERIKKA

ETELÄ-AMERIKKA AFRIKKA

EUROOPPA

Benelux-maat – Hengelo

AUSTRALIA

Palvelemme kaikkialla maailmassa

Australia – Melbourne

WWW.SCHMALZ.COM/HANDLING-SYSTEMS

Materiaalin käsittely

Ranska – Champs-sur-Marne


