FABRICANTES DE MÁQUINAS
PROGRAMA DE PARCERIA ESTRATÉGICA

FABRICANTES DE MÁQUINAS - PROGRAMA DE PARCERIA ESTRATÉGICA
Serviços diferenciados para ajudar a expandir seus negócios
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ESPECIALISTA
DE SEGMENTO
DEDICADO

O especialista de segmento da SMC
é responsável por assuntos técnicos e comerciais ligados ao fabricante de máquina. Ele também é
responsável por gerenciar e executar todos os objetivos do programa
de parceria e suporte.
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SUPORTE
LOCAL

Possuímos mais de 6.000 engenheiros de vendas em 83 países
para oferecer suporte aos nossos
clientes.
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SUPORTE DE
ENGENHARIA E
PRODUTO

Temos mais de 1.600 engenheiros
dedicados à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que
também podem alterar e adequar
produtos já existentes, de acordo
com as necessidades especíﬁcas
dos nossos clientes.
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SUPORTE PARA
SEGURANÇA DE
MÁQUINAS

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.
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SUPORTE NO
START UP DA
MÁQUINA

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

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

new machines or lines.
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MELHOR
QUALIDADE
DO AR
COMPRIMIDO

Fornecemos soluções inovadoras
que possibilitam melhorar a
eﬁciência de máquinas e processos, visando uma maior produtividade através do aumento da qualidade do ar comprimido que será
fornecido limpo e seco.
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MÁQUINA
UM SÓ LUGAR
Secondly,INTELIGENTE
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area withoutcomponentes
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TREINAMENTOS

Oferecemos uma grande variedade
de cursos relacionados aos conceitos básicos e também aos conceitos 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.
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