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Schmalz: Intelligent automatiseren en  
ergonomisch omgaan met vacuümtechnologie

Hefsystemen en kranenComponenten

Vacuümautomatisering Handling

Systemen Opspanoplossingen

Schmalz is marktleider op het gebied van 
vacuümautomatisering en ergonomische 
handlingsystemen.8,5

450

zetten zich dagelijks in  
voor onze klanten.

van onze omzet investeren we  
in ideeën en nieuwe producten.

staan voor onze toonaangevende  
innovaties.

verzekeren u wereldwijd van  
uitmuntend klantadvies. 

procent

patenten

1300
19
medewerkers

vestigingsplaatsen

Op het gebied van handling bieden we met vacuümheftoestellen en kraansyste-
men innovatieve handlingoplossingen voor ambacht en industrie. Binnen ons 
brede spectrum in de vacuümautomatisering vallen afzonderlijke componenten 
zoals vacuümgrijpers of -generatoren evenals complete grijp- en opspansystemen 
om werkstukken vast te houden, bijvoorbeeld op CNC-bewerkingscentra.  

Onze producten worden zowel in de logistiek als in de automobielindustrie,  
de glasbranche of de meubel- en houtindustrie toegepast. 

De combinatie van ons uitgebreid advies, sterke focus op innovatie en eersteklas 
kwaliteit verzekert klanten van een blijvende meerwaarde door Schmalz.  
Met de intelligente oplossingen van Schmalz worden productie- en logistieke 
processen flexibeler en efficiënter − helemaal klaar voor digitale verwerking.



250 picks
per uur zijn mogelijk met de  
JumboFlex-slangheffer. 

Optimale ergonomie en productiviteit 
met Schmalz- handlingsystemen

Onze dienstverlening en expertise zorgen 
voor de beslissende meerwaarde 

Onze services voor  
Schmalz-handlingsystemen:

• Advies ter plekke – wereldwijd
• Schmalz-testcentrum
• Montage en inbedrijfstelling
• Scholing op locatie, bij de klant
• Controle volgens de ongevallen- 
 preventie-voorschriften
• Reparatiedienst

Onze handlingsystemen
worden in veel branches  
gewaardeerd:

• Automotive
• Chemie en Farmacie
• Drank en levensmiddelen
• Glas
• Hout
• Logistiek 
• Metaal en sheet 
• Solar
• Verpakking
• Windkracht

”Service schrijven 
wij wereldwijd met 
hoofdletters.”

Een ergonomisch verantwoorde werk-
plek en productiviteit van medewer-
kers zijn nauw met elkaar verbonden. 
Vooral wanneer het handmatig 
bewe gen van lasten betreft, is het van 
belang mensen te ondersteunen. 
Met Schmalz-handlingsystemen lukt 
dat. Onze eenvoudig en intuïtief  
te bedienen hefsystemen helpen de 
lichamelijke belasting door talloze 

omslagbewegingen in productie-, 
montage- en logistiekprocessen merk-
baar reduceren. Daarmee dragen 
deze in beslissende mate bij aan een 
betere gezondheid en het behoud 
van arbeidskrachten. Tegelijkertijd ver-
snellen onze oplossingen de materi-
aalstromen door snellere handling en 
zo wordt de productiviteit verhoogd.  

Naast een optimale systeemoplossing 
bieden wij een omvangrijke dienstver-
lening – van de planning en uitwerking 
tot aan de montage en inbedrijfstel-
ling. Onze systeemadviseurs en service-
technici zijn indien nodig wereldwijd 
ter plekke. Wij zijn bekend met de 
beslissende details en de uitdagingen 
van de meest uiteenlopende branches 
zijn ons niet vreemd.



Slangheffer Jumbo:
handling ergonomisch ondersteund

Heftoestel VacuMaster:
zwaar werk verlicht

”Ergonomie op de 
werkplek gaat ons 
echt aan het hart.”

Met Schmalz handling-systemen voor:

• Ergonomisch werken
• Veiligheid zonder compromissen
• Verhoogde productiviteit

20ton
haalt een VacuMaster bij het beladen 
van blikbewerkingsmachines in één 
dienst.

Of het nu metalen, houten of kunst-
stofplaten, vaten, ramen of glasplaten 
betreft – de VacuMaster kan zelfs 
zware taken met tot wel meerdere 
tonnen gewicht aan. Waar anders vele 
helpende handen nodig zouden zijn, 
maakt de VacuMaster een comforta-
bele en lichamelijk minder belastende 
handling door een enkel bedienend 
persoon mogelijk.

Onze slangheffers zijn gemaakt voor 
effectieve ondersteuning bij handma-
tig handlingwerk. De slangheffer  
Jumbo is een ideale hulp bij het 
beladen van een machine maar ook 
in verzend- of orderpick-bedrijven. 
Hij verplaatst lasten, bijvoorbeeld 
kartonnen dozen, zakken of houten 
platen tot wel 300 kg – snel, precies en 
in iedere stand op ergonomische wijze. 



60procent
van zijn kracht bespaart de gebruiker 
bij het hanteren van lasten dankzij 
lichtgewicht kraansystemen van 
aluminium.

Schmalz-mediatheek
Op onze website vindt u: 

•  Een uitgebreide mediatheek en keuzehulpen voor 
het passende hefsysteem

• Toepassingsrapporten uit diverse branches over 
talloze mogelijkheden van handling met vacuüm-
techniek

• Snelle productaanvragen en contact met onze 
systeemadviseurs – ook bij u in de buurt 

Aluminium kraansystemen:
soepele hulpjes van boven

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

Perfecte aanvulling voor de houtbranche:

Onze opspanoplossingen maken veilig (be)werken mogelijk.

WWW.SCHMALZ.COM/CLAMPING-SOLUTIONS

Schmalz-kraaninstallaties van alumini-
um zijn optimaal afgestemd op onze 
heftoestellen. Lichtgewicht kranen tillen 
tot 1.200 kg en kunnen ook als afzon-
derlijke systemen worden ingezet.  
Of het nu een kolomzwenkkraan of 
kraaninstallatie betreft – ons modulaire 
systeem maakt altijd een perfecte inte-
gratie in de werkomgeving mogelijk.



Schmalz Duitsland – Glatten

Hoofdvestiging

Vestigingen

Schmalz Australië – Melbourne 

Schmalz Benelux – Hengelo (NL)

Schmalz Canada – Mississauga 

Schmalz China – Shanghai

Schmalz Finland – Vantaa

Schmalz Frankrijk – Champs-sur-Marne

Schmalz India – Pune

Schmalz Italië – Novara

Schmalz Japan  – Yokohama 

   Distributeurs  

Kijk voor de Schmalz-distributeur in uw land op:  
WWW.SCHMALZ.COM/SALESNETWORK

Schmalz Mexico – Querétaro

Schmalz Polen – Suchy Las (Poznan)

Schmalz Rusland – Moskou

Schmalz Spanje – Erandio (Vizcaya)

Schmalz Turkije – Istanbul

Schmalz VS – Raleigh (NC)

Schmalz Zuid-Korea – Anyang

Schmalz Zwitserland – Nürensdorf

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

Vacuümautomatisering Handling
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China – Shanghai

Canada – Mississauga

Mexico – Querétaro

Frankrijk – Champs-sur-Marne

Spanje – Erandio

Duitsland – Glatten

Zwitserland – Nürensdorf

Finland – Vantaa

Rusland – Moskou

Polen – Poznan

Turkije – Istanbul

Italië – Novara

India – Pune

Japan – Yokohama

Zuid-Korea – Anyang

AZIË

NOORD-AMERIKA

ZUID-AMERIKA AFRIKA

EUROPA

Benelux – Hengelo

AUSTRALIË

Wij staan wereldwijd voor u klaar

Australië – Melbourne

VS – Raleigh

Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
T: +31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
WWW.SCHMALZ.COM


