
Industriel automation
Opnå flere fordele med en global markedsleder 

som leverandør og få adgang til den nyeste 
teknologi, leveret når og hvor du vil



Korte fakta

SMC globalt

• Hovedkontor i Tokyo, Japan
• 20.000 medarbejdere – heraf 5.750 tekniske sælgere og

1.650 konstruktører ansat indenfor produktudvikling
• Salgsselskaber i 83 lande
• Investeringer i produktudvikling på 127 millioner EUR

årligt.

SMC Danmark A/S

• Hovedkontor i Horsens
• Lokal teknisk support, konstruktion, montage
• Leveringssikkerhed højere end 95%
• 18 forhandlere med eget lager
• Regionskontor i Ballerup.



Et tilbud i verdensklasse
Som fremtidens partner inden for industriel automation har vi 
produkter og automationsløsninger til ethvert behov.  Skulle 
verdens bredeste sortiment alligevel ikke række, tilpasser vi 
produkterne til dit særlige behov.

Kundetilpassede løsninger
Vi oplever en øget interesse for specialtilpasninger. Med et produkt 
tilpasset dine behov opnår du flere fordele og bidrager desuden 
positivt til vores produktudvikling. Vi udfører derfor alt fra enkle 
komponenttilpasninger til samlede løsninger og kit til direkte 
montering hos dig.
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Et komplet sortiment 
SMC har markedets bredeste sortiment. Vores omfattende 
produktprogram indeholder mere end 12.000 basismodeller med 
over 725.000 standardvarianter. Derfor behøver du kun én 
leverandør til alle dine behov.

Cylindre/LE-Servo
Elektriske løsninger

Ventiler Luftbehandling/FRL

Fittings, slanger
og koblinger

Instrumentering
Tryk- og flowmålere

Fluid control/
procesventiler

Vakuum Gribere Andet udstyr
Køletørrere, chillere, 

ioniseringsudstyr m.m.
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Service
Vi tilbyder en række forskellige services specielt målrettet til at styrke din konkur-
renceevne. Med markedets bredeste tekniske supportnetværk er du garanteret 
professionel rådgivning med et smil og høj kompetence. Du er altid velkommen 
til at kontakte os på telefonnummer 70 25 29 00 eller smc@smcdk.com.

• Ydelser inden for Energy Saving
• Rådgivning inden for applikationsløsninger
• Levering af komplette delsystemer
• Pneumatik- og automationsuddannelse.

Sikkerhedshensyn
Din sikkerhed er vigtig for os. Nye sikkerhedsstandarder for konstruktion 
af pneumatiske systemer er blevet formuleret og indarbejdet i industrien. 
SMC’s produkter og erfaring i egnede pneumatiske kredsløb giver 
sikrere konstruktioner, maskiner og arbejdspladser og bygger samtidigt 
på de nyeste fortolkninger af gældende ISO-standarder. 

• CE mærkede sikkerhedsventiler jævnfør ISO 13849-1
• Validerede komponenter jævnfør ISO 13849-2 for

sikkerhedskredsløb
• Pneumatiske kredsløb med særlig vægt på sikkerhed
• Uddannelse.

Energismarte løsninger
Mange industrier i Danmark anvender i dag pneumatik i produktionen. 
Her findes store muligheder for energieffektivisering, som giver gode 
resultater for både økonomi og miljø. Med enkle tiltag er det muligt at 
spare op til 50% på elregningen. Derudover opnår du flere ”skjulte” 
fordele såsom øget produktivitet, forbedret kvalitet, reduceret slitage, 
færre uønskede driftsstop og et forbedret arbejdsmiljø.



Landsdækkende lagre
Som SMC-kunde kan du være helt sikker på, at du har et 
supportnetværk, der fungerer lige godt globalt som lokalt. Flere af 
vores produkter ligger på lager hos forhandlere over hele landet - 
altid med mulighed for direkte levering eller afhentning. Vi leverer, 
når det passer dig og i samråd med din lokale forhandler kan vi 
sikre, at netop dine varer er tilgængelige, når det passer dig.

Kvalitet og holdbarhed
SMC tilbyder markedets bedste kvalitet. Vi arbejder hårdt for at 
mindske vores miljøpåvirkning.  For eksempel minimerer vi transport 
ved at have fabrikker i alle verdensdele. Vi investerer meget i udvik-
ling af produkter og sammen med vores kunder forbedrer vi kontinu-
erligt og produktudvikler for at sikre en holdbar og konkurrence-
dygtig produktion – også på langt sigt.

Vores kvalitetsarbejde kaldes Kaizen, hvilket 
er japansk for ”løbende forbedringer”.

Kaizen

改善
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Spar tid – benyt vores digitale værktøjer
På vores hjemmeside www.smcdk.com finder du nemt CAD-filer, 
konfiguratorer, software- og dimensioneringsværktøj. I vores e-shop 
kan du konfigurere og hurtigt se hvilke standardprodukter, der findes 
på lager. Det er desuden enkelt at tjekke pris, leveringstid, 
ordrestatus og at følge din pakke.

• E-shop for hurtig konfigurering og bestilling
• Dimensioneringsværktøj
• Konfigurering af ventiløer, cylindre, FRL m.m.
• Energy Saving software
• Download af CAD-filer.

FRL-konfiguratorVentilkonfigurator Cylinderkonfigurator



info@smclt.lt
info@smcpneumatics.nl
post@smc-norge.no
office@smc.pl
postpt@smc.eu
smcromania@smcromania.ro
info@smc-pneumatik.ru
office@smc.sk
office@smc.si
post@smc.eu
order@smc.nu
info@smc.ch
info@smcpnomatik.com.tr
sales@smcpneumatics.co.uk
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www.smcdk.com

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia

+43 (0)2262622800
+32 (0)33551464
+359 (0)2807670
+385 (0)13707288
+420 541424611
+45 70252900
+372 6510370
+358 207513513
+33 (0)164761000
+49 (0)61034020
+30 210 2717265
+36 23511390
+353 (0)14039000
+39 0292711
+371 67817700

www.smc.at
www.smcpneumatics.be
www.smc.bg
www.smc.hr
www.smc.cz
www.smcdk.com
www.smcpneumatics.ee
www.smc.fi
www.smc-france.fr
www.smc.de
www.smchellas.gr
www.smc.hu
www.smcpneumatics.ie
www.smcitalia.it
www.smclv.lv

office@smc.at
info@smcpneumatics.be
office@smc.bg
office@smc.hr
office@smc.cz
smc@smcdk.com
smc@smcpneumatics.ee
smcfi@smc.fi
info@smc-france.fr
info@smc.de
sales@smchellas.gr
office@smc.hu
sales@smcpneumatics.ie
mailbox@smcitalia.it
info@smclv.lv

Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

+370 5 2308118
+31 (0)205318888
+47 67129020
+48 222119600
+351 226166570
+40 213205111
+7 8127185445
+421 (0)413213212
+386 (0)73885412
+34 902184100
+46 (0)86031240
+41 (0)523963131
+90 212 489 0 440
+44 (0)845 121 5122

www.smclt.lt
www.smcpneumatics.nl
www.smc-norge.no
www.smc.pl
www.smc.eu
www.smcromania.ro
www.smc-pneumatik.ru
www.smc.sk
www.smc.si
www.smc.eu
www.smc.nu
www.smc.ch
www.smcpnomatik.com.tr
www.smcpneumatics.co.uk

SMC Danmark A/S
Egeskovvej 1
8700 Horsens
Tlf. 7025 2900
Email: smc@smcdk.com




