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SMS ELOTHERM
Globální partner pro INDUKČNÍ TECHNOLOGIE
O společnosti

d
Společnost zaměstnává asi 260 pracovníků
a pracovnic a disponuje světově uznávaným know how v oblasti indukční techniky
a techniky tepelného zpracování. Znalosti
a zkušenosti inženýrů jsou známé na mnoha trzích. Podíl exportu činí 60 %. Vlastní
vývojové a technologické oddělení pracuje
na základě maximálních bezpečnostních
a kvalitativních požadavků a poskytuje tím
zákazníkovi záruku absolutní bezpečnosti
jak z hlediska zařízení, tak i produktu.
Společnost SMS Elotherm je certifikována podle ISO 9001 a VDA 6.4.
Firma je dlouhodobým spolehlivým partnerem pro drobné, střední i velké firmy. e

SMS Elotherm působí v nejrůznějších sektorech pro průmyslovou indukční techniku.
Jednotlivé stroje i kompletní systémová řešení pro perfektní automatizaci výrobních
linek se dodávají na základě dlouholetých
zkušeností.

Výrobní sortiment
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Hlavní výrobní sortiment firmy SMS Elotherm představuje výroba strojů a příslušenství pro:
• Indukční kalení a zušlechťování
• Indukční ohřev a míchání, svařování, žíhání, ohřívání pásů, měniče kmitočtu atd.
SMS Elotherm se rovněž podílí významnou měrou i na takových inovačních metodách, jakými je laserové obrábění klikových skříní a technologie CVGL pro
pozinkování ocelových pásů.
Jádrem činnosti společnosti jsou však indukční technologie.
Řízení procesu
d
V mnoha odvětvích kovozpracujícího a automobilového průmyslu je elektrický ohřev
klíčovou operací. SMS Elotherm je průmyslovým partnerem v oblasti strojů a příslušenství pro indukční technologie, který na

základě zkušeností desítek let dodává nejen
jednotlivé stroje, ale i kompletní systémy
pro dokonalou automatizaci procesu.

Oblasti použití
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Výše uvedená zařízení slouží k plné spokojenosti mnoha zákazníků po celém světě, obzvláště v těchto oborech:
• výroba automobilů
• kovárny
• výroba trubek
• válcovny a hutě
• ocelářský průmysl
• výroba speciální strojů a zařízení.

Kontakt v ČR :
Ancora Praha s.r.o.
Květnového vítězství 616/63
149 00 Praha 4
Tel: 272 940 741
Fax: 272 940 750
ancora@ancorapraha.cz
www.ancorapraha.cz
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SMS Elotherm GmbH
Globální partner pro indukční technologie

Certifikáty ISO 9001, VDA 6.4

Indukční
•
•
•
•
•
•

kalení
zušlechťování
ohřev
míchání
svařování, žíhání
ohřívání pásů, měniče kmitočtu atd.

SMS Elotherm GmbH
www.sms-elotherm.com
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SMS Elotherm GmbH
In der Fleute 2
D-42897 Remscheid
Postfach 110270
D-42862 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191 891-0
Fax: +49 (0) 2191 891-229
e-mail: info@sms-elotherm.de
www: sms-elotherm.com

