Prezentácia spoločnosti

Špecialista
pre priemyselnú automatizáciu

OEM Automatic, s.r.o. je jeden z popredných európskych dodávateľov
komponentov pre priemyselnú automatizáciu.
OEM Automatic, s. r. o. ponúka širokú škálu
komponentov v oblasti elektrických strojov,
elektrických rozvádzačov, bezpečnostných
prvkov, tlaku a prietoku a prvkov pre
elektroniku.
Zastupuje viac než 30 špecializovaných
výrobcov komponentov pre priemyselnú
automatizáciu a elektrotechniku. Má povedomie
o miestnom trhu, čo umožňuje dosahovať
lepšieho prepojenia medzi zákazníkmi a
výrobcami, ktorých zastupuje.

Daniel Popik, Country Manager

OEM Automatic Slovenská republika je súčasťou
medzinárodnej skupiny OEM so sídlom vo Švédsku.

Špecializovaní
výrobcovia

Zákazníci

Prínosy pre naších výrobcov:

Prínosy pre naších zákazníkov:

• Komplexná ponuka produktov.

• Široká ponuka komponentov od viac ako
30 dodávateľov.

• Dlhodobá spolupráca.
• Vysoká kvalita produktov.
• Podpora marketingu a predaja.
• Znalosť miestneho trhu.

• Technická podpora produktových
špecialistov.

• Spätná väzba pre ďalší vývoj
produktov.

• Ulahčenie procesu výberu najlepšieho a
nákladovo efektívneho riešenia.

• Efektívne logistické riešenie.

• Dodávky tovaru v správny čas a na
správne miesto.
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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

“Máme poznatky
o miestnom trhu, čo nám
umožňuje dosahovať
lepšieho prepojenia
medzi zákazníkmi a
výrobcami.”

Partner

špecializovaná & profesionálna spoločnosť
Byť partnerom OEM Automatic znamená, že máte prístup k našej
unikátnej širokej škále produktov, ale v špecializovanej organizácii.
Snahou našej spoločnosti je ponúknuť naše produkty každému
zákazníkovi v oblasti priemyselnej automatizácie a elektrotechniky.
Výrobcovia

Zákazníci

Zastupujeme viac ako 30 špecializovaných

Našími zákazníkmi sú predovšetkým

výrobcov komponentov pre priemyselnú

výrobcovia strojov, rozvádzačov, strategickí

automatizáciu a elektrotechniku.

koncoví užívatelia, systémoví integrátori a
veľkoobchody.

Štyri obchodné oblasti
Vďaka našej znalosti hodnotového reťazca vo

Oblasti použitia

výrobe a celkových nákladov, Vám umožníme

OEM Automatic dodáva komponenty

zlepšiť Vašu konkurenčnú výhodu a ziskovosť.

pre takmer všetky odvetvia priemyslu a

Našou snahou je uľahčiť Vám proces výberu

technológií (napr. priemyselné automatické

najlepšieho a nákladovo najefektívnejšieho

výrobné linky, automobilivá, želežničná,

riešenia.

letecká infraštruktúra, telekomunikačné
systémy, elektrárne, elektrické rozvody atď.).

Produktoví špecialisti
Pre zákazníkov predstavujeme
nenahraditeľného a spoľahlivého partnera
v podobe technických konzultácií
najrôznejších aplikácií.

Komponenty pre rozvádzače
Divízia Komponenty pre rozvádzače ponúka širokú škálu elektrických
výrobkov pre použitie v ovládacích paneloch.
Divízia garantuje spolahlivé dodávky všetkých komponentov pre rozvádzače nízkeho napätia.
Samozrejmosťou je kvalita výrobkov. Pridanou hodnotou sú našé skúsenosti s ich použitím.

Ctibor Bednář
Business Area Manager

Radové svorky a držiaky plošných spojov · Časové, kontrolné a SMS relé · Ističe, stýkače, motorové
spúšťače a deony · 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 kontroléry signálu · Komponenty pre priemyselný
Ethernet · Panelové multimetre a analyzátory sietí · Káble · Káblové priechodky · Kabelové žľaby a
príslušenstvo · Ventilátory a filtre · Priemyselné konektory · Osvetlenie rozvádzačov · Rozvádzačové skríně

Komponenty pre stroje
a bezpečnosť
Divízia ponúka komponenty a ucelené riešenia pre proces automatizácie technológií, ktoré
využijú klienti z radov výrobcov strojov a ty, ktorý riešia ich servis a ďalšie špecifické požiadavky.
Veľký dôraz preto kladieme na vysokú úroveň technických znalostí a profesionálneho poradenstva pri riešení
konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Produkty sú určené pre jednoúčelové zariadenia, stroje a dopravníky,
pre vozy hromadnej dopravy a železničné vozidlá.

Tomáš Wágner
Business Area Manager

Fotoelektrické snímače · Ultrazvukové snímače · Inkrementálne snímače · Indukčné snímače
Kapacitné snímače · Elektronické počítadla · Regulátory teploty · Signalizačné zariadenia · Malé
programovateľné automaty · Bezpečnostné svetelné závory · Mikromotory a riadicia jednotky
Statické relé · Bezpečnostné relé · Bezpečnostné bezkontaktné spínače
Koncové spínače a mikrospínače · Čerpadlá, pumpy a dierovacie stroje · Lineární vedenia

SCANDINA VIAN CONSTRUCTION

COMP . A/S

TAKENAKA SENSOR GROUP

Komponenty pre tlak,
prietok & pneumatiku
Divízia komponentov pre tlak, prietok a pneumatiku je zameraná na komponenty
pre meranie a reguláciu tlaku a prietoku plynných a kvapalných látok.
Oblasti použitia komponentov sú široké. Hlavné zameranie je: pneumatické systémy, úprava vody,
chemický priemysel, chladenie, filtrácia atď.

Jaroslav Béreš
Business Area Manager

Solenoidové ventily · Tlakom ovládané ventily · Pneumatické valce · Filtračné a regulačné
jednotky · Konektory a cievky · Pneumatické šróbovanie a rýchlospojky Funkčné konektory,
regulátory prietoku a príslušenstvo · Hadičky a zväzky hadičiek · Meradlá tlaku a vákua
Snímače a spínače tlaku · Spínače a snímače prietoku a hladiny · Teplotné meradlá a
snímače · Snímače sily · Nožné pedále, pneumatické spínače a tlačidlá

Komponenty a materiály
pre elektroniku
Komponenty a materiály pre elektroniku od popredných európskych výrobcov.

Našim cieľom je zákazníkom ponúknuť tovar na ich výrobu vrátane plnej podpory. Dodať materiály a
komponenty na mieru ich potrebám a zabezpečiť špeciálne či na trhu menej dostupný tovar.

David Sameš
Business Area Manager

Spájkovacie pasty a drôty · Tavidlá · Čistiace materiály pre elektroniku · SMD lepidla
Tepelné a elektricky vodivé lepidlá · Zalievacie hmoty · Ochranné laky · Špeciálne
materiály pre elektroniku · Ručné spájkovacie stanice · Klávesnice a displeje
UV vytvrdzovacie stanice · Odsávacie systémy · Klávesnice a displeje · Termostaty
kapilárne a bimetálove · Ventilátory · Chladiče · Zákazkové predné panely

Blízko zákazníkovi
čo najbližšie k ich potrebám

Jednou z priorít spoločnosti OEM Automatic je budovanie úzkych vzťahov
s našimi zákazníkmi.
Vždy blízko zákazníkovi

Kompletné informácie o produktoch

Sídlo spoločnosti OEM Automatic sa nachádza

Aktuálne informácie o produktoch a našej

v Trnave a sklad sa nachádza v Zdiboch (Praha

spoločnosti nájdete na webovej stránke

- východ). Ďalšie kancelárie OEM Automatic

www.oem.sk

nájdete v 14 krajinách.
Zákaznická podpora
Zákaznické návštěvy

Všetky objednávky poslané a prijaté na e-mail

Obchodní zástupcovia realizujú u zákazníkov

info@oem-automatic.sk sú zaregistrované a

návštevy, ktoré im umožňujú operatívne riešiť

automaticky potvrdené systémom. Zákaznícka

ich požiadavky a budovať s nimi úzke vzťahy.

podpora potom zákazníkovi ešte upresňuje dátum
dodania zásielky.

Katalógy

Web

Každý výrobok je detailne popísaný v tlačených

Aktuálne informácie o produktoch a našej firme

produktových katalógoch a elektronickej podobe na

nájdete na webových stránkach www.oem.sk.

internete. Pri produkte je uvedený technický popis,
nákresy, vysvetlivky, podrobné popisy a objednávacie číslo.

Spravodaj

Zákaznícka podpora

Trikrát ročne tlačíme a rozposielame zákaznícky

Sme Vám k dispozíci každý deň od 8:00 do 16:30 hodin

časopis Spravodaj, v ktorom vás informujeme

Tel.: + 421 332 400 160

o produktových novinkách a o zaujimavom dianí

E-mail: info@oem-automatic.sk

v OEM Automatic alebo u naších dodávateľov.

Web: www.oem.sk

Technická podpora
priorita spoločnosti

Naší predajní technici na Slovensku a produktoví špecialisti v Zdiboch
(Praha - východ) pracujú vždy s úzkym rozsahom produktov, ktorý
im umožňuje stať sa odborníkmi v danej oblasti. Sú vždy ochotní sa
s Vami stretnúť na zákazníckych schôdzkach, počas školenia, výstav
alebo pri osobných stretnutiach.
Obchodní zástupcovia

Produktoví špecialisti

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení

Produktoví špecialisti poskytujú technickú

kedykoľvek priamo na Vašom pracovisku

podporu k určitej rade výrobkov a dodávateľov.

prezentovať naše výrobky a byť nápomocní pri

Sú zodpovední za vedenie skladových zásob

riešení Vašich technických úloh.

následne naskladneného tovaru.

Produktoví
špecialisti
poskytujú technickú
podporu k určitej
rade výrobkov a
dodávateľov.

Logistika

podľa požiadaviek zákazníka
OEM Automatic Slovenská republika má hlavný sklad v Zdiboch
(Praha - východ). Vďaka tomuto skladu (650 m2) môžeme okamžite
vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov na dostupnosť požadovaných
výrobkov.
Spolahlivosť dodávok

Rýchlosť dodávok

Systém logistiky spolu so skladovým

Objednávka na tovar, ktorá je v Zdiboch na

hospodárstvom umožňuje zaručiť vysokú

sklade, a ktorá prichádza do 12:00 hodín, je

spoľahlivosť a rýchlosť dodávok. Na sklade

odoslaná v rovnaký deň na adresu zákazníka.

držíme takmer 6 000 rôznych položiek

Ten by mal zásielku obdržať najneskôr na

komponentov.

druhý deň.

Riešenie na mieru
Na základe dohody je možné pre konkrétneho
zákazníka držať skladom vybraný tovar a
zaručiť tak jeho 100% dostupnosť.

Zdiby
Produkty

6 000
Skladová plocha

650 m²

Moderné logistické
centrum vo Švédsku
2
Švédske logistické centrum má rozlohu 7 344 m ,
vďaka ktorej má veľké skladové priestory a skladom
je viac ako 25000 položiek.

Tranås
Produkty

25 000
Skladová plocha

7 344 m²

Kvalitné a rýchle nakládky
Moderné logistické centrum bolo navrhnuté podľa
moderných požiadaviek pre kvalitné a rýchle
zaistenie nakládky a vykládky tovaru. Na základe
toho môže dostatočne zabezpečovať logistiku nielen
pre pobočky OEM vo Švédsku, ale aj pre ostatné
dcérske spoločnosti v rámci Európy.
Ak je tovar na sklade, je nám doručený najneskôr do
4 pracovných dní.
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