Electronics

Profesionální společnost
OEM Automatic, spol. s r.o. je profesionální obchodní společnost, která patří do skupiny OEM Automatic
s hlavním sídlem ve Švédsku. Již více než 40 let buduje tato mezinárodní společnost úzké a dlouhodobé
vztahy se specializovanými předními světovými výrobci a dodavateli komponentů pro průmyslovou
automatizaci a poskytuje svým zákazníkům technickou a obchodní podporu.

EFEKTIVNÍ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
OEM Automatic, spol. s r.o. sídlí ve Zdibech u Prahy, kde je
centrální sklad, který umožňuje rychle a efektivně uspokojit
požadavky našich zákazníků na českém a slovenském trhu.
Společnost vytvořila v každé zemi skupinu obchodních zástupců,
skupinu produktových specialistů pro dané komponenty,
zákaznický servis a logistické zázemí. To vše zajišťuje vysoce
specializované a efektivní služby zákazníkům.
Kanceláře OEM Automatic naleznete ve Švédsku, Norsku, Finsku,
Dánsku, Anglii, Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Česku
a na Slovensku.

OEM JAKO SPOJOVACÍ ČLÁNEK
ZÁKAZNÍKŮM
OEM Automatic jako přední dodavatel komponentů pro
průmyslovou automatizaci dlouhodobě spolupracuje se
specializovanými dodavateli na celém světě a působí jako jejich
prodejní a marketingová organizace na příslušném místním trhu.
Zde poskytuje obchodní, technickou, marketingovou a logistickou
podporu svým zákazníkům. Tím vytváří nenahraditelný spojovací
článek mezi výrobci a koncovými zákazníky.
Naším cílem je poskytnout co nejširší řadu výrobků a komponent
pro průmyslovou automatizaci a elektrotechniku. Pečlivým výběrem
specializovaných výrobců je u každé skupiny výrobků zajištěna
jejich maximální spolehlivost a výkonnost.

Specializovaní
výrobci
Přínosy pro naše výrobce:
• Komplexní nabídka produktů.
• Dlouhodobá spolupráce.
• Marketingová a prodejní podpora.
• Znalost místního trhu.
• Zpětná vazba pro další vývoj produktů.
• Efektivní logistické řešení.
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SPECIALIZOVANÍ VÝROBCI
Každý výrobce, jehož výrobky dodáváme, je specialista ve
svém oboru a současně zaujímá místo ve světové špičce mezi
konkurenčními výrobci. Můžeme tedy nabídnout nejvýhodnější
řešení s výrobky, které využívají tu nejmodernější technologii.
Našim zákazníkům poskytujeme především:
• vysokou úroveň znalostí o výrobcích a jejich aplikacích
• efektivní logistiku a výbornou dodavatelskou schopnost
• širokou nabídku výrobků
• rychlé služby a technickou podporu
• přímou účast na místním trhu
• finanční sílu a stabilitu OEM International

Zákazníci
Přínosy pro naše zákazníky:
• Široká nabídka komponent od více než 30 dodavatelů.
• Vysoká kvalita produktů.
• Technická podpora produktových specialistů.
• Ulehčení procesu výběru nejlepšího a nákladově
efektivního řešení.
• Dodávka zboží ve správný čas a na správné místo.
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Čtyři oblasti podpory - jeden partner
Abychom byli odborným a efektivním partnerem pro naše zákazníky, rozdělili jsme náš sortiment a
společnost do specializovaných produktových oblastí obchodu. Tímto způsobem jsme spojili výhodu
aplikační specializace sortimentu v jednotlivých divizích a výhodu dostupnosti velmi širokého portfolia
komponentů od jedné společnosti.

Komponenty
pro rozvaděče

Komponenty pro stroje,
bezpečnost a motory

Komponenty pro tlak,
průtok a pneumatiku

Komponenty a materiály
pro elektroniku

DIVIZE
ELECTRONICS
Divize Electronics se zaměřuje na dodávání komponentů, materiálů a přístrojů pro
výrobce elektroniky. Naši zákazníci jsou především z automobilového průmyslu,
další významně zastoupené obory mezi naší klientelou jsou letectví, zdravotnické
přístroje, CNC stroje, robotika, energetika, měřící technika, technologie pro budovy
a spotřební elektronika.
Naše divize Electronics se dělí na několik skupin, ve kterých se snažíme
nabídnout ucelený sortiment. Soustředíme se na produkty, u kterých
můžeme přidat hodnotu ve formě technické a legislativní podpory,
vyhledání speciálních řešení a dodávek větších celků od více výrobců.
Naším cílem v produktovém portfoliu komponentů nejsou běžné diskrétní
součástky, spíše se zaměřujeme na „periférie“ elektronických zařízení.

MATERIÁLY

SPRÁVA
TEPLOTY

PŘÍSTROJE
KLÁVESNICE
A DISPLEJE

Společnost OEM v komponentech pro výrobce elektroniky podniká od roku 1974.
Ve Skandinávii působí celá skupina firem, kterou zastřešuje společnost OEM Electronics AB.
V roce 2011 rozšířila své působení na český a slovenský trh, kde své aktivity začlenila
pod společnost OEM Automatic, spol. s r.o. jako divizi Electronics.

MATERIÁLY

Naším cílem v materiálech je nabídnout výrobcům elektroniky kvalitní produkty s dlouhodobou dostupností.
Hlavním dodavatelem pro tento obor je skupina Henkel. Dalšími menšími výrobci se snažíme sortiment doplnit
tak, abychom pokryli všechny požadavky zákazníků. Mezi doplňky sortimentu patří i výrobce samolepících
pásek ATC, který je přímo součástí naší obchodní skupiny OEM International.
•
•
•
•

6

Pájecí dráty a pasty
Tavidla
SMD Lepidla
Elektricky vodivá a nevodivá lepidla

•
•
•
•

Zalévací hmoty
Tepelně vodivá lepidla a distanční materiály
Samolepící pásky izolační, maskovací a další
Speciální laky
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PŘÍSTROJE

Specializujeme se na malé přístroje pro výrobce elektroniky, jako jsou pájecí stanice, odsávače výparů,
UV zářiče a podobně. Jak je zvykem v celé naší společnosti, nejdůležitější je kvalita a technická vyspělost
výrobků. O tom se můžete přesvědčit i sami, jelikož přístroje vám můžeme zapůjčit přímo do vašeho provozu.
•
•
•
•
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Pájecí stanice
Horkovzdušné stanice
UV LED vytvrzovací stanice
Odsávací systémy
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KLÁVESNICE
A DISPLEJE

Klávesnice a displeje jsme zařadili do našeho sortimentu poměrně nedávno, nicméně čerpáme ze zkušeností
švédského OEM Electronics, kde Keyboard&Display je největší divize. Jsme schopni vám nabídnout všechny
typy klávesnic jak zakázkové přístrojové, tak PC klávesnice s různým stupněm odolnosti. Displeje od základních
segmentových až po celé zobrazovací inteligentní systémy.
•
•
•
•
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Membránové, kapacitní a piezo přístrojové klávesnice
Chemicky, mechanicky a vodě odolné PC klávesnice a ovladače
Segmentové, grafické, barevné, dotykové displeje
Základní či inteligentní monitory
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SPRÁVA
TEPLOTY

Velkým tématem dnešní doby je odvod tepla a celkově řízení teploty. V sortimentu máme osvědčené klasické
výrobky i novinky pro dnešní „hi-tech“ technologie, které mají čím dál větší nároky na odvod tepla. Naši výrobci
proto stále vyvíjejí nové produkty pro dosažení nejlepšího poměru výkonu a velikosti.
•
•
•
•
•
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Bimetalové termostaty
Kapilární termostaty
Ventilátory
Chladiče
Tepelně vodivé materiály
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PŘIPRAVUJEME
Konektory • Napájecí kabely • Spínače a přepínače • Kontrolky • Světlovody
Vačkové a časové spínače • DC/DC měniče od 1 W až po 200 W • Napájecí zdroje
Kondenzátory • Ultrakapacitory • Výkonové rezistory

NABÍDKA OSTATNÍCH DIVIZÍ
Komponenty pro rozvaděče
Řadové svorky a držáky plošných spojů · Časová, kontrolní a SMS relé
Jističe, stykače, motorové spouštěče a deony · Napájecí zdroje, konvertory
a UPS · Ovládací hlavice, přepínače a vypínače · Oddělovací a průmyslová
relé · Průmyslové spínací a ochranné systémy · Pojistky a pojistkové držáky
Produkty pro řízení teploty a vlhkosti · Převodníky a kontroléry signálu
Komponenty pro průmyslový Ethernet · Panelové multimetry a analyzátory
sítí · Měření spotřeby · Kabely · Ventilátory a filtry · Průmyslové konektory
Osvětlení rozvaděčů · Rozvaděčové skříně · Ethernet switche · EMC filtry
Distribuční bloky · Příslušenství pro NN rozvaděče

Komponenty pro stroje, bezpečnost a motory
Fotoelektrické a laserové snímače · Ultrazvukové snímače · Inkrementální
snímače · Indukční snímače · Elektronická počítadla · Regulátory teploty
Programovatelné automaty · Signalizační zařízení · LED osvětlení strojů
Propojovací systémy a konektory · Bezpečnostní světelné závory a skenery
Bezpečnostní bezkontaktní spínače · Statická relé · Bezpečnostní relé
Koncové spínače a mikrospínače · Čerpadla, pumpy a děrovací stroje
Bezdrátové ovladače · Mikromotory a řídící jednotky

SCANDINA VIAN CONSTRUCTION

COMP . A/S

TAKENAKA SENSOR GROUP

Komponenty pro tlak, průtok a pneumatiku
Solenoidové ventily · Tlakem ovládané ventily · Pneumatické válce
Filtr-regulační jednotky · Pneumatické ostrovy · Šroubení a rychlospojky
Hadičky a svazky hadiček · Snímače a spínače tlaku a tlakové diference
Snímače a spínače teploty · Snímače a spínače hladiny · Snímače
a spínače průtoku · Snímače síly · Komponenty pro potravinářství a
farmacii

OEM AUTOMATIC s.r.o.
Bratislavská 8356
SK-917 01 TRNAVA, Slovenská republika
Tel.: +421 332 400 160
info@oem-automatic.sk
www.oem.sk

OEM AUTOMATIC AB
Box 1011, Dalagatan 4
SE-573 28 TRANÅS, Švédsko
Tel.: +46 75 242 4100
Fax: +46 75 242 4119
info@aut.oem.se
www.oem.se

OEM AUTOMATIC KLITSØ A/S
Engholm Parkvej 4
DK-3450 ALLERØD, Dánsko
Tel.: +45 70 10 64 00
Fax: +45 70 10 64 10
info@oemklitso.dk
www.oemklitso.dk

OEM AUTOMATIC OÜ
Kanali tee 1-328
EST-10112 TALLINN, Estonsko
Tel.: +372 6550 871
Fax: + 372 6550 873
info.@oem.ee
www.oem.ee

OEM AUTOMATIC OY
Box 9, FI-20101 Turku
Fiskarsinkatu 3, 20750 Finsko
Tel.: +358 207 499 499
Fax: +358 207 499 456
asiakaspalvelu@oem.fi
www.oem.fi

OEM AUTOMATIC LTD
Whiteacres, Cambridge Road
Whetstone,
LEICESTER LE8 6ZG, Anglie
Tel.: +44 116 284 9900
Fax: +44 116 284 1721
information@uk.oem.se
www.oem.co.uk

OEM AUTOMATIC UAB
Paliuniškio g. 1
LT-35113 PANEVĖŽYS, Litva
Tel.: +370 6550 0323
Fax: +370 4557 7987
info@oem.lt
www.oem.lt

OEM AUTOMATIC AS
Postboks 2144, STRØMSØ
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110
NO-3003 DRAMMEN, Norsko
Tel.: +47 32 21 05 00
Fax: +47 32 21 05 01
post@oem.no
www.oem.no

OEM AUTOMATIC SP. Z O. O.
ul. Działkowa 121 A,02-234 Warszawa
PL-02-234 WARSZAWA, Polsko
Tel.: +48 022 863 2722
Fax: +48 022 863 2724
info@pl.oem.se
www.oemautomatic.pl

OEM AUTOMATIC SIA
Vilandes 3-3
LV-1010 RIGA, Lotyšsko
Tel.: +371 291 99 382
info@oemautomatic.lv
www.oemautomatic.lv

OEM AUTOMATIC KFT.
P.O. Box: 111
H-2058 BUDAÖRS, Maďarsko
Tel.: +36 23 880 895
Fax: +36 23 880 897
info@oemautomatic.hu
www.oemautomatic.hu

OEM AUTOMATIC (SHANGHAI), CO., LTD
Business Park, 787 KangQiao Rd,
SHANGHAI 201315, P.R. of China
Tel.: +86 21 3331 1200
Fax: +86 21 3307 0303
info@oemautomatic.cn
www.oemautomatic.cn
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OEM AUTOMATIC, spol. s r.o.
Pražská 239
CZ-250 66 ZDIBY, Česká republika
Tel.: +420 241 484 940
info@oem-automatic.cz
www.oem-automatic.cz

