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Profesionálna spoločnosť
OEM Automatic, s.r.o. je profesionálna obchodná a marketingová spoločnosť, ktorá patrí do skupiny
OEM International s hlavným sídlom vo Švédsku. Už viac ako 40 rokov buduje táto medzinárodná
spoločnosť úzke a dlhodobé vzťahy so špecializovanými poprednými svetovými výrobcami a
dodávateľmi komponentov pre priemyselnú automatizáciu a
poskytuje zákazníkom technickú a obchodnú podporu.

Fakty

EFEKTÍVNE SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
OEM Automatic, s. r.o. má sídlo v Trnave. Centrálny sklad je v
Zdiboch pri Prahe, ktorý umožňuje rýchlo a efektívne uspokojiť
požiadavky našich zákazníkov na českom a slovenskom trhu.
Spoločnosť vytvorila v každej krajine skupinu obchodných
zástupcov, skupinu produktových špecialistov pre dané
komponenty, zákaznícky servis a logistické zázemie. To všetko
zaisťuje vysoko špecializované a efektívne služby zákazníkom.

Založené

2008

Zákazníci

víac ako 270

Kancelária

Trnava

Zamestnanci

8

Dodávatelia

cca 30

Kancelárie OEM Automatic nájdete vo Švédsku, Nórsku, Fínsku,
Dánsku, Anglicku, Poľsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku,
Česku a na Slovensku.

OEM AKO SPOJOVACÍ ČLÁNOK
ZÁKAZNÍKOM
OEM Automatic ako popredný dodávateľ komponentov
pre priemyselnú automatizáciu dlhodobo spolupracuje so
špecializovanými dodávateľmi na celom svete a pôsobí ako
predajná a marketingová organizácia na príslušnom miestnom
trhu. Tu poskytuje obchodnú, technickú, marketingovú a logistickú
podporu svojím zákazníkom. Tým vytvára nenahraditeľný
spojovací článok medzi výrobcami a koncovými zákazníkmi.
Naším cieľom je poskytnúť čo najširší rad výrobkov a komponentov
pre priemyselnú automatizáciu a elektrotechniku. Starostlivým
výberom špecializovaných výrobcov je v každej skupine výrobkov
zaistená maximálna spoľahlivosť a výkonnosť.

Špecializovaní
výrobcovia
Prínosy pre naších výrobcov:
• Komplexná ponuka produktov.
• Dlhodobá spolupráca.
• Podpora marketingu a predaja.
• Znalosť miestneho trhu.
• Spätná väzba pre ďalší vývoj produktov.
• Efektívne logistické riešenie.

ŠPECIALIZOVANÝ VÝROBCOVIA
Každý výrobca, ktorého výrobky dodávame, je špecialista vo
svojom obore a súčasne zaujíma miesto vo svetovej špičke
medzi konkurenčnými výrobcami. Môžeme teda ponúknuť
najvýhodnejšie riešenia s výrobkami, ktoré využívajú tú
najmodernejšiu technológiu.
Našim zákazníkom poskytujeme predovšetkým:
• vysokú úroveň znalostí o výrobkoch a ich aplikáciách
• efektívnu logistiku a výbornú dodávateľskú schopnosť
• širokú ponuku výrobkov
• rýchle služby a technickú podporu
• priamu účasť na miestnom trhu
• finančnú silu a stabilitu OEM International

Zákazníci
Prínosy pre naších zákazníkov:
• Široká ponuka komponentov od viac ako 30 dodávateľov.
• Vysoká kvalita produktov.
• Technická podpora produktových špecialistov.
• Ulahčenie procesu výberu najlepšieho a nákladovo
efektívneho riešenia.
• Dodávky tovaru v správny čas a na správne miesto.

Tel.: +421 332 400 160
E-mail: info@oem-automatic.sk
Web: www.oem.sk
Umeå

Åbo
Stockholm

Drammen

Tallin
Tranås
Göteborg
Riga
Allerød Malmö

Leicester

Panevèzys

Varšava

Zdiby
Trnava
Budapešť

Štyri oblasti podpory - jeden partner
Aby sme boli odborným a efektívnym partnerom pre našich zákazníkov, rozdelili sme náš sortiment a
firmu do špecializovaných produktových oblastí obchodu. Týmto spôsobom sme spojili výhodu aplikačnej
špecializácie sortimentu v jednotlivých divíziách a výhodu dostupnosti veľmi širokého portfólia
komponentov od jednej spoločnosti.

Komponenty
pre rozvádzače

Komponenty pre stroje,
bezpečnosť a motory

Komponenty pre tlak,
prietok a pneumatiku

Komponenty a materiály
pre elektroniku

Komponenty pre rozvádzače
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radové svorky a držiaky plošných spojov
Časové, kontrolné a SMS relé
Ističe, stýkače, motorové spúšťače a výkonové ističe
Napájacie zdroje, konvertory a UPS
Ovládacie hlavice, prepínače a vypínače
Oddeľovacie a priemyselné relé
Priemyselné spínacie a ochranné systémy
Poistky a poistkové držiaky
Produkty pre riadenie teploty a vlhkosti
Prevodníky a kontroly signálov
Komponenty pre priemyslový Ethernet
Panelové multimetre a analyzátory sieti
Káble a káblové prechodky
Ventilátory a filtre
Priemyselné konektory
Osvetlenie rozvádzačov
Rozvádzačové skrine
Káblové žľaby a príslušenstvo
1-fázové UPS

Komponenty pre stroje,
bezpečnosť a motory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotoelektrické snímače
Ultrazvukové snímače
Inkrementálne snímače
Indukčné snímače
Kapacitné snímače
Elektronické počítadla
Regulátory teploty
Signalizačné zariadenia
Malé programovateľné automaty
Bezpečnostné svetelné závory
Mikromotory
Bezpečnostné a statická relé
Bezpečnostné bezkontaktné spínače
Koncové spínače a mikrospínače
Magnetické spínače
Čerpadlá, pumpy a dierovacie stroje
Balancéry - polohovateľné závesy

SCANDINA VIAN CONSTRUCTION
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COMP . A/S

TAKENAKA SENSOR GROUP
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Komponenty pre tlak,
prietok a pneumatiku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solenoidné ventily
Tlakom ovládané ventily
Pneumatické valce
Filtračné a regulačné jednotky
Konektory a cievky
Pneumatické skrutkovanie a rýchlospojky
Funkčné konektory, regulátory prietoku a príslušenstva
Hadičky a zväzky hadičiek
Indikátory tlaku a vákua
Snímače a spínače tlaku
Teplotné indikátory a snímače
Snímače sily
Nožné pedále, pneumatické spínače a tlačítka
Pneumatické logické členy, časové spínače a tlačítka
Snímače pH, vlhkosti, spínače prietoku a ďalšie
Guľové ventily

Komponenty a materiály
pre elektroniku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spájkovacie pasty a drôty
Tavidlá
Čistiace materiály pre elektroniku
SMD lepidlá
Tepelne a elektricky vodivé lepidla
Zalievacie hmoty
Ochranné laky
Špeciálne materiály pre elektroniku
Ručné spájkovacie stanice
Termostaty
Chladiče
UV vytvrdzovacie stanice
Konektory
Priemyselné lepiace pásky
Klávesnice a displeje
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NAŠI DODÁVATELIA
výrobca krokových motorov

výrobca DC motorov

výrobca DC motorov

adresa: Busan, J. Kórea

adresa: Stuttgart, Německo

adresa: Norimberg, Německo

rok založenia: 1977

rok založenia: 1886

rok založenia: 1855

www.autonics.com

www.bosch.com

www.buehlermotor.com

výrobca AC a DC motorov

výrobca DC motorov

adresa: Valence, Francúzsko

adresa: Barcelona, Španielsko

výrobca riadenia AC, DC, BLDC
a krokových motorov

rok založenia: 1921

rok založenia: 1958

adresa: Turku, Fínsko

www.crouzet.com

www.doga.es

rok založení: 1988
www.electromen.com

výrobca DC, BLDC a krokových motorov

výrobca BLDC a krokových motorov

výrobca AC a DC motorov

adresa: Wuxi, Čína

adresa: Changzhou, Čína

adresa: Blackburn, Anglie

rok založenia: 2007

rok založenia: 2000

rok založenia: 1921

www.exmek.com

www.fullingmotor.com

www.mellorelectrics.co.uk

výrobca lineárnych aktuátorov

výrobca AC motorov

výrobca DC motorov

adresa: Taipej, Taiwan

adresa: Osaka, Japonsko

adresa: Taoyuan, Taiwan

rok založenia: 2000

rok založenia: 1918

rok založenia: 1980

www.moteck.com

www.industrial.panasonic.com

www.shayangye.com

výrobca riadenia DC, BLDC
a krokových motorov

výrobca lineárnych vedení

výrobca AC, DC, BLDC

adresa: Tokio, Japonsko

adresa: Ningbo, Čína

adresa: Neuchatel, Švýcarsko

rok založenia: 1971

rok založenia: 1980

rok založenia: 1994

www.thk.com

www.zdmotors.com

www.technosoftmotion.com
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POSTUP PRI PROJEKTOVANÍ
ANALÝZA POTRIEB
Nutná štúdia potrieb v spolupráci so zákazníkom. Cieľom je detailne
porozumieť technickým a ekonomickým aspektom projektu.

PROJEKT
Na základe analýzy potrieb je navrhnutý produkt, spolu
s dokumentáciou a cenovou ponukou, ktorý je odsúhlasený zákazníkom a je
stanovený časový plán.

PROTOTYP
Prototyp otestovaný v reálnych prevádzkových
podmienkach, sú overené technické parametre a životnosť.

PRVÁ SÉRIA
Skúšobná prvá séria overí výrobné postupy pre finálne technické
odsúhlasenie.

DODÁVKY
Po úspešnom ukončení prvej série projekt postúpi do fáze
pravidelných dodávok s neustálou technickou a logistickou podporou.

Kľúčové odvetvia
Naši zákazníci zahrňujú širokou škálu odvetví, ktoré sú charakterizované.

Poľnohospodárstvo

Automatizácia budov

Priemyselné stroje

info@oem-automatic.sk • www.oem.sk • tel.: +421 332 400 160

Pomocná starostlivosť

Lekárstvo a farmácia
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DC MOTORY
A KROKOVÉ MOTORY

Komutátorové
Komutátorové motory s mechanickým komutátorom a permanentným magnetom vynikajú jednoduchým riadením,
dobrou účinnosťou a vysokým rozbehovým momentom.
• Napájacie napätie od 2,4 do 180 V DC
• Krútiaci moment do 120 Nm
• Výstupný výkon 0,5-240 W
• Prevodovky šneková, čelná, planetová
• Krytie až IP69K
• Účinnosť >80 %
• Životnosť až 5 000 prevádzkových hodín
• Integrované Hallove sondy alebo enkóder

Bezkomutátorové
Bezkomutátorové motory BLDC sa vyznačujú dlhou životnosťou a veľkým pomerom výstupného výkonu
k mechanickým rozmerom.
• Napájacie napätie od 6-75 V DC
• Krútiaci moment do 150 Nm
• Výstupný výkon až 1 000 W
• Prevodovky šneková, čelná, planetová
• Krytie až IP69K
• Životnosť až 20 000 nepretržitej prevádzky
• Voliteľné s integrovaným riadením a enkóderom
• Možnosť BUS komunikácie

Krokové
Krokové motory sú používané v aplikáciách, kde je vyžadované presné polohovanie, nízka cena a dlhá životnosť.
• Hybridný a PM
• Veľký rozbehový moment
• 2,3 a 5 fázové motory
• 20-86 NEMA štandard do 30 Nm
• Uhol natočenia 0,9°a 1,8°
• Presnosť natočenia ±5 %

info@oem-automatic.sk • www.oem.sk • tel.: +421 332 400 160
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AC MOTORY

Asynchrónne
Jednofázové a trojfázové asynchrónne motory s kompaktnou konštrukciou.
• Výkon 3-200 W
• Výstupný krútiaci moment až 30 Nm
• Krytí IP65
• 1 a 3 fázové
• Reverzibilné
• Prevodový pomer až 200:1
• Voliteľné: chladenie, brzda, kontrola otáčok

Asynchrónny s pomocným budením
Kompaktné jednofázové asynchrónne motory s pomocným budením, ktoré sú charakterizované jednoduchou
konštrukciou, dlhou životnosťou a spoľahlivosťou.

• Napájanie od 24 do 415 V AC
• Výstupný krútiaci moment až 30 Nm
• Rozsah výstupných otáčok 0,35-325 ot/min
• Štandardná trieda izolácie B, k dispozícii aj F a H
• Hallové senzory s rozlíšením 4 imp/ot

Synchrónne
Motory s konštantnou rýchlosťou otáčania nezávislou na záťaži.
• Napájacie napätie od 24 do 240 V AC
• Výstupný krútiaci moment až 5 Nm
• Výkon 0,3-3 W
• Reverzibilný
• Životnosť až 20 000 h

info@oem-automatic.sk • www.oem.sk • tel.: +421 332 400 160
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RIADENIE PRE MOTORY DC, BLDC,
KROKOVÉ A LINEÁRNE

Riadenie rýchlosti
Jednoduché riadenie rýchlosti a krútiaceho momentu pri DC, BLDC a krokových motoroch.
• Riadenie 1 osy, autonómne
• Napájanie 12 až 60 V DC
• Menovitý prúd motoru až 100 A
• PWM regulácia
• 4 kvadrantové riadenie
• Kompenzácia záťaže

Riadenie polohy
Precízne polohovanie, riadenie rýchlosti a krútiaceho momentu pri DC, BLDC, krokových motorov a lineárnych motorov.
• Riadenie jedného alebo viac ôs, komunikácia po zbernici
• Napájanie 12-80 V DC
• Menovitý prúd motoru až 20 A, max 1,6 kW
• S otvorenou a uzatvorenou slučkou
• 4 kvadrantové riadenie
• Digitálne/analógové IO

Motory s integrovaným riadením
Motory s integrovaným driverom a komunikácia cez IO vstupy alebo zbernici.
• BLDC motory s prevodovkou alebo bez
• Napájanie 12-48 V DC
• Výstupný výkon až 192 W
• Krútiaci moment do 1,8 Nm priamo z motoru
• Prevodový pomer 236:1
• Stupeň krytia IP65

info@oem-automatic.sk • www.oem.sk • tel.: +421 332 400 160
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LINEÁRNE AKTUÁTORY A VEDENIA

Lineárne aktuátory
Široká škála lineárnych aktuátorov navrhnutých pre mnoho automatizačných odvetví, napr. farmácia, nábytkárstvo,
priemysel, solárne aplikácie, atď.
• Napájanie 12 až 90 V DC, alebo 230 V AC
• Vysoké zaťaženie, tlačná sila až 12 000 N
• Maximálny zdvih 1 600 mm
• Maximálna rýchlosť posuvu až 67 mm/s
• Stupeň krytia IP69K
• Kompatibilita s európskymi normami
• Výborný pomer kvality a ceny

Lineárne vedenia
Špičkové produkty, ktoré sa vyznačujú vysokou tuhosťou a vysokou triedou presnosti určené pre širokú škálu
strojov a zariadení.
• Lineárne vedenia
• Tyčový lineárny posuv
• Lineárne ložiská
• Guľôčkové skrutky
• Maticový posuv
• Sférické ložiská
• Guľové čapy
• Pohonné jednotky
• Mazivá a príslušenstvo

info@oem-automatic.sk • www.oem.sk • tel.: +421 332 400 160
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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

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

© OEM Automatic 2017-01

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