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Vacuümautomatisering



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.

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-bewer-
kingscentra. Op het gebied van handling bieden we met vacuümheftoestellen  
en kraansystemen innovatieve handlingoplossingen voor ambacht en industrie. 

Onze producten worden zowel in de logistiek als in de automobielindustrie,  
de elektrotechniek 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.

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



Efficiënt automatiseren met  
Schmalz-vacuümtechnologie

Automatisering met vacuüm is de sleutel naar een efficiënt verloop van industriële 
processen. Gevoelige materialen zoals levensmiddelen, displayglazen en  
elektronica-componenten, maar ook grootformaat carrosserieplaten zijn met  
vacuümtechniek veilig te tillen en dynamisch te hanteren.

6000 
leveren altijd het perfecte systeem.

Onze digitale onderdelen brengen  
intelligentie naar de werkvloer

Vacuümtechniek van Schmalz levert 
een bijdrage aan de 'verbonden’- 
fabriek. Onze vacuüm-componenten 
stellen in realtime digitale energie- en 
procesdata voor de productie 4.0 ter 
beschikking. Met onze Smart-Field-De-
vices, zoals bijvoorbeeld de compact- 
ejectoren, wordt in geautomatiseerde 
procesverlopen een hoge mate van 
transparantie bereikt – voor meer 
productiviteit en efficiëntie.

“Wij praten niet  
alleen over industrie 
4.0 – we geven haar 
vorm.”

Automatisering met vacuüm 4.0

Onze vacuüm-generatoren, naaldgrij-
pers, vacuüm- en drukschakelaars  
zijn vandaag al gereed voor de fabriek 
van morgen. 

onderdelen

Onze onderdelen worden in veel 
branches ingezel:

• Automotive
• Composiet vezel en schuim
• Elektronica
• Glas
• Hout
• Kunststof
• Logistiek
• Metaalplaat 
• Solar
• Verpakking



Schmalz-vacuümonderdelen  
voor iedere toepassing

“In ons assortiment 
vind je voor iedere 
toepassing de juiste 
oplossing.”

Schmalz-onderdelen voor  
vacuüm- automatisering:

• Vacuüm-zuiggrijpers 
• Vlakke-grijpersystemen
• Speciale grijpers
• Bevestigingselementen
• Vacuümgeneratoren
• Ventieltechniek
• Schakel- en systeembewaking
• Filters en koppelingen

Met ons omvangrijke assortiment in 
vacuümtechniek kunnen afzonderlijke 
vacuümsystemen worden gecreëerd. 
Vanwege hun eersteklas kwaliteit, 
intelligente verbindingsmogelijkheden 
en efficiënt energiegebruik zijn zij de 
bouwstenen voor productieve automa-
tiseringsprocessen.

100procent
aan de eisen van de klant  
voldaan – door systeeminstallatie  
op maat.

Schmalz-grijpersystemen  
voor een efficiënter procesverloop

Onze grijpersystemen worden aan 
robots en in geautomatiseerde installa-
ties ingezet. Daar nemen ze talrijke 
palletiseringsopdrachten en opdrach-
ten in de logistiek voor hun rekening. 
Bij projectmatige toepassingen en 
installaties profiteren klanten van 
Schmalz van onze jarenlange ervaring 
en onze knowhow als systeem-aanbieder.



3-dimensionale
vrije-vormoppervlakken en plano  
werkstukken stevig in hun greep.

Schmalz-opspansystemen  
voor veilig werken

•  Componenten snel vinden,  
vergelijken en in uw wenslijst 
opslaan

• Artikelen rechtstreeks bestellen
•  Handige uitleg-video's bij veel  

onderdelen
• CAD-download
•  Realtime prijs- en  

verkrijgbaarheidscheck
•  Altijd franco levering via webshop

Vacuüm-componenten snel vinden  
en gemakkelijk bestellen

Schmalz Online-Shop
WWW.SCHMALZ.COM

Schmalz-vacuümopspanoplossingen 
fixeren werkstukken bij CNC-bewer-
kingen of in montageprocessen. Zo 
zijn glazen-, metalen- of meubeldelen 
ob een precieze en voor het proces 
veilige manier te bewerken. Zelfs lastig 
klembare driedimensionale onder-
delen kunnen flexibel en zonder extra 
investeringen worden opgespannen.



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

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

Vacuümautomatisering Handling
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China – Shanghai

Canada – Mississauga

VS – Raleigh

Mexico – Querétaro

Zwitserland – Nürensdorf

Finland – Vantaa

Rusland – Moskou

Turkije – Istanbul

Italië – Novara

Japan – Yokohama

Zuid-Korea – Anyang

AZIË

NOORD-AMERIKA

ZUID-AMERIKA AFRIKA

EUROPA

Benelux – Hengelo

AUSTRALIË

Wij staan wereldwijd voor u klaar

Australië – Melbourne

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

Frankrijk – Champs-sur-Marne

Spanje – Erandio

Duitsland – Glatten Polen – Poznan

India – Pune


