AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

INŽENÝRING

PRŮMYSLOVÝ OBCHOD

PRŮMYSLOVÝ SERVIS

TECHNIKA

 Motto:

„Říkat to, co děláme, a dělat to, co říkáme“
… naše cesta pro získání důvěry zákazníka

BLUMENBECKER Prag s.r.o.
(člen BLUMENBECKER Group - Německo)

SÍDLO:

Blumenbecker Prag s.r.o.
Počernická 272 / 96
CZ-108 00 Praha 10
T: +420 225 511 111
F: +420 296 411 620
IČ: 63072394, DIČ: CZ63072394
info.cz@blumenbecker.com
www.blumenbecker.cz

NAŠE NABÍDKA:
 Profesionální úroveň řešení Vašeho zadání v souladu
se soudobými trendy v automatizaci od projektu až
po uvedení do provozu
 Dlouhodobé partnerství se našimi zákazníky
 Korektní dodavatelsko-odběratelské vztahy
 Řešení od jednoho dodavatele
 Silné zázemí mezinárodní společnosti

KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO
INŽENÝRING ELEKTRO
Ať se jedná o vypracovaní celého automatizačního projektu, samotnou projekci a/nebo montáž
rozváděčů NN, uvádění do provozu, nebo záruční a pozáruční servis, aplikaci výkonných robotických
pracovišť, nebo implementaci kamerových systémů do Vaší stávající výrobní kapacity – tam všude
chce být firma BLUMENBECKER Prag s.r.o. Vaším spolehlivým partnerem.

INŽENÝRING
BLUMENBECKER Prag působí od svého vzniku v roce 1995 na
českém a zahraničním trhu jako jedna z významných firem v oblasti
inženýring elektro, průmyslové automatizace a pohonů.
CO NABÍZÍME:
| Automatizace TP na bázi decentralizovaných otevřených ŘS s
výkonnými PLC, popř. PPC (Siemens, Rockwell, Schneider Electric,
Phoenix Contact, …), tvorba uživatelského SW včetně vizualizace TP
| Strukturované průmyslové sítě - Profinet, Ethernet, Profinet SAFETY
| Robotická pracoviště s roboty KUKA, FANUC (svařování, lepení,
řezání, manipulace … Univerzální robotická buňka vlastní konstrukce
| Návrhy pohonů AC/DC všech výkonů na bázi měničů SIEMENS
| Aplikace průmyslových kamer s kamerami SICK, COGNEX
| Projekce a montáž rozváděčů NN, servis, uvádění do provozu
| Odborná školení ve vlastním plně funkčním školicím centru

OBCHOD

KDE PŮSOBÍME …

Technická podpora při vyjasňování a tvorbě specifikace,
garance funkčnosti dodaného zboží, výhodné ceny, přesné a rychlé
dodávky. Vše z jedné ruky…

Firma BLUMENBECKER Prag s.r.o. se během své existence
profilovala jako úspěšný řešitel složitých úloh v oboru průmyslové
automatizace, regulovaných pohonů a robotických pracovišť.

CO NABÍZÍME:

REFERENCE:

| SIEMENS - automatizace, pohony všech výkonů, měniče…)
| PHOENIX CONTACT – vše pro automatizaci, interface, optické
sběrnice, konektory, …
| Vše do NN rozváděčů - dodávky komponent včetně skříní od
renomovaných výrobců z EU (SIEMENS, PHOENIX CONTACT,
SCHNEIDER Electric, MURR, WAGO, PILZ, FINDER, RITTAL,…),
kabeláž
| KUKA - průmyslové roboty pro Vaši aplikaci
| LORCH – svařovací technika včetně příslušenství a spotřebního
materiálu
| Katalog PREMIUM – profesionální nářadí, nástroje a přístrojové
vybavení pro výrobní a montážní provozy strojní a elektro

| Automobilový průmysl (svařovny,montážní linky, …)
| Robotické aplikace v nejrůznějších průmyslových odvětvích
| Kamerové systémy - Integrace do stávajících i nových linek
| Průmysl papíru a celulózy (papírenské stroje, převíječky,
laminátory, technologické uzly, …)
| Metalurgie, báňský průmysl (válcovny, těžební velkostroje, …)
| Velkosklady sypkých materiálů (uhlí, rudy, cement, síra, horniny,…)
| Třídicí linky podle čárového kódu (letiště, pošty, velkosklady, …)
O kvalitě práce a technické způsobilosti našich specialistů a techniků
svědčí následující certifikace:
CERTIFIKÁTY:
| EN ISO 9001:2008.
| SIEMENS Solution Partner (pro oblast: Automation Simatic, Large
Drives, Motion Control, Simatic NET)
| ROCKWELL Automation System Integrator
| PHOENIX CONTACT System Integrator Partner
| KUKA System Integrator Partner

