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Serviços diferenciados para ajudar a expandir seus negócios

new machines or lines.  
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Secondly, we analysed the di�erent pressure level demand. After testing, we concluded that pressure could be lowered in every 
area without compromising on performance. 

The biggest impact occurred in the palletising area, where a robot groups boxes into pallets through a vacuum system. 

Ejectors could still achieve their maximum suction fl ow and vacuum pressure with a 0.35 MPa supply pressure.

Clamping: 0.6 MPa
Assembly: 0.55 MPa
Packaging: 0.55 MPa
Palletising: 0.35 MPa

Reduction in the working pressure level

Operation Stage €/year

Actuation

Crimping 2,967

4,548Assembly 1,464

Packaging 117

Crimping 1,076

Total consumption savings   18  %

O especialista de segmento da SMC 
é responsável por assuntos técni-
cos e comerciais ligados ao fabri-
cante de máquina. Ele também é 
responsável por gerenciar e execu-
tar todos os objetivos do programa 
de parceria e suporte.

Possuímos mais de 6.000 enge-
nheiros de vendas em 83 países 
para oferecer suporte aos nossos 
clientes.

Temos mais de 1.600 engenheiros
dedicados à pesquisa e desenvolvi-
mento de novos produtos, que 
também podem alterar e adequar 
produtos já existentes, de acordo 
com as necessidades específicas 
dos nossos clientes.

Podemos auxiliar nossos clientes 
no dimensionamento de produtos 
relacionados à segurança de 
máquinas seguindo a norma ISO 
13849-1, EN 62061 e Diretiva de 
Máquinas (MD) 2006/42/EC.

Oferecemos suporte de Start Up 
para as máquinas instaladas em 
qualquer lugar do mundo com 
suporte técnico local. 

Estamos disponíveis para ajudar  na 
configuração de um estoque local. 
Ao receber novas máquinas, o clien-
te pode deixar as peças críticas em 
nosso estoque para uma eventual 
parada ou manutenção.

ESPECIALISTA
DE SEGMENTO
DEDICADO

Fornecemos soluções inovadoras 
que possibilitam melhorar a 
eficiência de máquinas e proces-
sos, visando uma maior produtivi-
dade através do aumento da quali-
dade do ar comprimido que será 
fornecido limpo e seco.

MELHOR
QUALIDADE
DO AR
COMPRIMIDO

Oferecemos componentes que 
possibilitam o monitoramento e 
controle da sua máquina de forma 
remota, precisa e inteligente.

COMPONENTES 
PARA UMA
MÁQUINA
INTELIGENTE

Podemos ser o fornecedor exclusi-
vo para produtos de automação 
pneumática, instrumentação, vácuo 
e de manipulação elétrica. Encon-
trar tudo em um mesmo local reduz 
o tempo de compra dos produtos e 
reduz também os custos gerais de 
manutenção. Além disso, através do 
suporte local, podemos reduzir 
mais ainda o tempo de uma eventu-
al parada de máquina.

MILHARES DE 
PRODUTOS EM 
UM SÓ LUGAR

Temos disponível um guia de 
seleção de componentes online 
para facilitar a escolha de nossos 
produtos. Todas as peças da SMC 
possuem desenhos técnicos dispo-
níveis em nosso site.

SUPORTE 
ONLINE

Vamos compartilhar casos de 
sucesso sobre eficiência energéti-
ca, melhoria de desempenho de 
máquinas e equipamentos, para 
que outras unidades da sua empre-
sa possam realizar ações seme-
lhantes. Lembrando que essa divul-
gação será feita somente com a 
autorização dos responsáveis e 
sempre dentro do mesmo grupo, 
mantendo todo o sigilo tecnológico 
e comercial.

CASOS DE 
SUCESSO

Oferecemos uma grande variedade 
de cursos relacionados aos concei-
tos básicos e também aos concei-
tos mais complexos da automação 
como: manutenção, economia de 
energia ou outro treinamento 
relacionado ao seu processo e que 
esteja dentro da nossa área de 
conhecimento e de atuação.

TREINAMENTOS 

SUPORTE
LOCAL

SUPORTE DE 
ENGENHARIA E 
PRODUTO

SUPORTE PARA 
SEGURANÇA DE 
MÁQUINAS

SUPORTE NO 
START UP DA 
MÁQUINA

PÓS
VENDA
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