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KAPITOLA 1 ERIKS O NÁS

LET’S
MAKE
INDUSTRY
WORK
BETTER

Naším cieľom je zlepšenie fungovania priemyslu, zvýšenie
efektívnosti, zníženie celkových nákladov na prevádzku a
zlepšenie výkonu celkového produktu.
Spoločnou aplikáciou našich zručnosti, znalosti a odborných
skúsenosti s našimi zákazníkmi robíme priemyselné spoločnosti
úspešnejšie, čo nás aj zákazníka neustále posúva k zlepšovaniu.

V
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spoločnosti ERIKS máme
skúsených multi-produktových
špecialistov, ktorí vedia navrhnúť
širokú škálu kvalitných mechanických
dielov, technických a logistických služieb
do všetkých oblastí priemyslu v
celosvetovom meradle.

Specialism and Innovation (vášeň,
špecializácia, inovácie)
Specialism and Innovation. Naši ľudia sú
nadšení pre technológie, chcú zdieľať a
objavovať ich špecializáciu a vždy hľadajú
vylepšenia a nové riešenia.

PRINCÍPY ÚSPECHU
Aby sme boli pre našich zákazníkov úspešní,
aplikujeme tieto princípy – PSI: Passion,

ERIKS je súčasťou nadnárodnej rodinnej
firmy SHV a pozostáva zo
skupiny siedmich firiem.

TO G ETH ER
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KAPITOLA 2 ÚSPEŠNÍ ZÁKAZNÍCI

Našich zákazníkov robíme
úspešnejšími ponúkaním
špecializovaných riešení:

AKO ROBÍME
NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV VIAC
ÚSPEŠNEJŠÍMI?
6
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PRODUKTY PRE VAŠE
PRIEMYSELNÉ POTREBY

Sme multiproduktoví špecialisti. Náš
rozsiahly sortiment má hĺbku a šírku,
ktorú potrebujete.
Dodávame ERIKS vlastné značky a
kategórie naprieč našimi siedmimi
produktovými skupinami výrobkov.
Obsluhujeme 200 000 zákazníkov a
viac ako 900 000 výrobkov.
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TECHNICKÁ PODPORA &
KNOW-HOW

Našim zákazníkom poskytujeme
cenné služby a inovatívne spôsoby,
ktoré im uľahčujú prácu. Skutočný
rozdiel spočíva v našich
vedomostiach a na mieru šité
technické a logistické riešenia, aby
sme dosiahli pozitívny prínos pre
Vašu firmu.
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ÚSPORY A JEDNODUCHOSŤ
PODNIKANIA

Vieme znížiť celkové náklady na
prevádzku v akomkoľvek priemysle.
Do Vašej firmy vieme taktiež
integrovať a nastaviť aj pracovné
podmienky.

7

KAPITOLA 2 ÚSPEŠNÍ ZÁKAZNÍCI
Bez ohľadu na to v akom odvetví ste, vieme Vám pomôcť v
každej oblasti. Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s
aplikáciami a inštaláciami pre Vaše podnikanie. Skupina ERIKS v
súčasnosti pozostáva z viac ako 340 pobočiek v 18 krajinách.

ROZUMIEME
VÁŠMU PODNIKANIU

Poľnohospodárstvo a
rybolov

Vývoj

TO G ETH ER
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Potravinárstvo a
nápoje

Letectvo

Chémia

Konštrukcia

Zdravie a hygiena

Infraštruktúra

Konštrukcia strojov

Farmácia

Námorníctvo

Ropa a plyn

Ďalší priemysel

Petrochémia a
rafinérie

Výroba el. energie

Primárny priemysel

Celulóza a papier

Polovodiče

Obnoviteľné energie

Pomôcky

Odpadové hospodárstvo

Voda

Skladovanie ropy

8

Automobilový
priemysel

Doprava
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KAPITOLA 2 ÚSPEŠNÍ ZÁKAZNÍCI

NA MIERU
VAŠÍM POTREBÁM

Aby boli naši zákazníci úspešní, riešime viaceré potreby.
V priebehu rokov sme nadobudli hlboké znalosti v oblastiach tesnení
a polymérov, konštrukčných plastov, armatúr, priemyselných a
hydraulických hadíc, plochých tesnení, prenosu výkonu a náradia,
údržby a bezpečnosti. Produktové značky ERIKS sú naše značky
A-kategórie so širokým produktovým portfóliom, ktoré sú šité na
mieru potrebám našich zákazníkov, aby znížili ich celkové vlastné
náklady.
ERIKS’ 7 PRODUCT GROUPS

Konštrukčné
plasty

Armatúry

Ploché tesnenia

Prenos výkonu

Tesnenia a
polyméry

Náradia, údržba a
bezpečnosť

Priemyselné a
hydraulické
hadice

VLASTNÉ ZNAČKY ERIKS
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KAPITOLA 3 ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
RIADENIE AKTÍV A ZNIŽOVANIE RIZÍK
Náš komplexný servisný tím pokrýva všetky typy preventívnej a
prediktívnej údržby, od merania kondičného stavu až po
kompletný monitoring stavu na mieste, ako aj diaľkovo.
Odbornosť ERIKS nám umožňuje pracovať s Vami na
vypracovaní stratégie na zmiernenie rizík, ako napr. chýbajúce
náhradné diely, zdravotné a bezpečnostné predpisy, atď.

Prípad: Potravinárstvo a Nápoje, Spojené
Kráľovstvo (UK)

ÚDRŽBA A
ZNÍŽENIE ČASU
ODSTÁVKY
Výkonnosť produktu sa môže merať pomocou vlastných celkových nákladov na
prevádzku, ktoré zahŕňajú náklady na údržbu a opravy, prestoje a straty vo výrobe. Naše
rozsiahle služby v oblasti údržby a opráv poskytujú jedinečné výstupy, ktoré nám
umožňujú poskytovať dlhodobé riešenia pre našich zákazníkov. Identifikujeme hlavnú
príčinu, ktorá následne zabráni zlyhaniu v budúcnosti a optimalizujeme životný cyklus
dielu a jeho dostupnosť. Toto Vám pomôže minimalizovať Vaše vlastné celkové náklady
na prevádzku.
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ZNÍŽENIE NÁKLADOV
NA ÚDRŽBU O 150.000£
ROČNE
ERIKS poskytla jednému z hlavných dodávateľov v oblasti
výroby nápojov analýzu úspor na zníženie úrovne zásob
náhradných dielov pre pumpy. Podarilo sa nám identifikovať
vysoko rizikové oblasti, vykonať revíziu požadovaných
náhradných dielov a pomôcť zákazníkovi zracionalizovať
zásoby náhradných dielov a stratégiu ich nákupu. Táto
aktivita znamenala menej kritických porúch, menej odstávok
v prevádzke, menej opráv, menej prestojov a zníženie
nákladov na údržbu o 150 000 £ ročne.
ZÁKAZNÍK: Významný výrobca potravín a nápojov
LOKÁCIA: Spojené kráľovstvo (UK)
VÝZVA: Zníženie celkových nákladov na prevádzku v nižšom
nákupe údržbárskych činností
RIEŠENIE: Stratégia zabezpečenia voči poruchám dielov
VÝHODY: - priemerný čas medzi jednotlivými poruchami je
90 mesiacov v porovnaní s priemyselným
štandardom, ktorý je 60 mesiacov
- zvyšovanie produktivity závodu
- znížené výdavky na náhradné diely
- náklady na údržbu sa znížili o 150 000£ ročne
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KAPITOLA 3 ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA PREVÁDZKU
Prípad: Giti Tire, Čína

ÚSPORY: €950,000
ROČNE

OPTIMALIZÁCIA
PROCESOV
Výrobky podľa požiadaviek zákazníka a riešenia na mieru, týmto pomáhame
odvetviam optimalizovať ich procesy a znižovať náklady na prevádzku. So
zákazníkom zdieľame informácie a inovácie, ktoré umožňujú spoločnostiam
vyrábať ešte viac efektívnejšie a udržateľným spôsobom.
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Giti Tire, je popredný výrobca pneumatík v Číne,
ktorý mal problémy s lismi pri vulkanizácii.
Zákazník čelil plytvaniu energiou a poškodenému
zariadeniu, zatiaľ čo sa náklady na opravu
zvyšovali. ERIKS navrhol plavákový lapač pary, čo
viedlo k trvalému vypúšťaniu kondenzátu,
zvýšenie tepelnej účinnosti pary a celkovo k
úspore energie a zníženiu vlhkosti. Nové riešenie
ušetrilo spoločnosti okolo 950 000€ ročne na paru,
zlepšeniu kvality výroby a zníženie úrovne emisií
CO2 zo závodu.

GITI TIRE, POPREDNÝ VÝROBCA
PNEUMATÍK V ČÍNE
LOKÁCIA:
Čína
VÝZVA:	Energetické straty, poškodené
zariadenie, náklady na opravu
vulkanizačných lisov
RIEŠENIE:	ERIKS navrhol plavákový lapač pary,
ktorý umožnil nepretržité
vypúšťanie kondenzátu
VÝHODY:
úspory vo výške 950 000 EUR
ročne
zlepšená kvalita výroby
zníženie úrovne emisií CO2
ZÁKAZNÍK:
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KAPITOLA 3 ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA PREVÁDZKU

ERIKS zákaznícke systémy
dodávok dielov na mieru sú
navrhnuté tak, že zabezpečujú
dodávky just-in-time. To
znamená, že zákazníci môžu
eliminovať inventár v ich
výrobných kapacitách. Vďaka
nášmu programu dodávok riadeného skladu zásob,
zákazníci môžu udržať svoj
prevádzkový kapitál na minime
a zároveň majú potrebné zásoby
po ruke.

Zníženie celkových prevádzkových
nákladov je pre priemysel kľúčovou
výzvou. ERIKS umožňuje svojim
zákazníkom dosiahnuť svoje obchodné
ciele znížením počtu dodávateľov,
optimalizáciou procesov a zvyšovaním
doby prevádzky zariadení. Ďalšiu
pridanú hodnotu, ktorú ponúkame
zákazníkom je zdokumentovaný
potenciál úspor v celom výrobnom
reťazci procesov.

OPTIMALIZÁCIA SKLADU A
REDUKCIA DODÁVATEĽOV
Zníženie zásob a dodávateľskej základne
vedie k úsporám nákladov a zefektívneniu
procesu objednávok a zlepšeniu dostupnosti
dielov. My spravujeme naše strategické účty
na medzinárodnej báze.

RIEŠENIA INTEGROVANÉHO ZÁSOBOVACIEHO REŤAZCA
16
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Prípad: DSM Dodávateľom manažované skladové zásoby, Holandsko

DSM: “MY SA UŽ NECHCEME VRÁTIŤ DO STAREJ SITUÁCIE”
Rovnako ako mnoho iných veľkých a stredných
priemyselných spoločností, spoločnosť DSM
Dyneema sa rozhodla pre ERIKS program riadených
skladových zásob. Riešenie má tieto hlavné výhody:
nižšie náklady na zásoby, menšia administratíva,
vyššia dostupnosť a nakoniec vyššia produktivita.
"Každý mesiac dostanem komplexnú správu o
obrátkovosti skladových zásob , čo bolo užitočné pre
ďalšiu optimalizáciu“ hovorí René van der Reijden z
DSM Dyneema v Heerlen. „Nechceme sa vrátiť do
starej situácie. “

ZÁKAZNÍK: 	DSM Dyneema, dcérska spoločnosť
spoločnosti Royal DSM, globálna vedecká
spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravia,
výživy a materiálov
LOKÁCIA:
HEERLEN, HOLANDSKO
Zníženie nákladov na zásoby, optimalizácia
VÝZVA: 	
skladových zásob, zabezpečenie
kompletného servisu
RIEŠENIE:
Skladové zásoby riadené dodávateľom
VÝHODY: 	 nižšie náklady na zásoby
menej administratívy
vyššia dostupnosť
vyššia produktivita
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KAPITOLA 4 ZLEPŠENIE VÝKONU VÝROBKU

ZLEPŠENIE
VÝKONU
VÝROBKU
Aplikáciou našich rozsiahlych znalostí o výrobkoch a procesoch, zlepšujeme
výkon výrobku našich zákazníkov s pôvodným výrobným zariadením. To
nám umožňuje spolupracovať s našimi zákazníkmi a poskytnúť maximálne
inovatívne a produktívne riešenia.

Prípad: Solárne panely, Švajčiarsko

50-90% VYŠŠIA PRODUKTIVITA SOLÁRNYCH PANELOV
Solárne panely poskytujú 100% čistú energiu, ale vyžadujú priestor na
umiestnenie. Solárne systémy sú pomerne ťažké a často sa nedajú vyrovnať a
niekedy majú drahé hydraulické alebo pneumatické valce. Je teda veľa miest,
na ktoré sa jednoducho nehodia. V súčinnosti so Švajčiarskym federálnym
technologickým inštitútom (ETH), sme vyvinuli aktuátor, ktorý umožňuje
automatické zarovnanie článkov solárnych panelov. Výsledkom je ľahší,
jednoduchší, lacnejší a priestor šetriaci solárny panel, ktorý produkuje o
50-90% viac elektriny ako priemerný solárny panel a je lacnejší a ľahší na
výrobu a pripojenie.
ZÁKAZNÍK:
Švajčiarsky federálny technologický inštitút (ETH)
LOKÁCIA:
Švajčiarsko, Zürich
VÝZVA: 	Navrhnúť ľahší, jednoduchší, lacnejší solárny panel, ktorý
šetrí miesto. Aby bol viac flexibilnejší a viac efektívnejší
RIEŠENIE: 	Vyvinuli sme softrobotický elastomerový aktuátor, ktorý
umožňuje zarovnanie solárnych článkov
VÝHODY:	
50-90% viac vyrobenej elektriny zo solárnych
panelov
o 50% ľahší ako priemerný solárny panel
nastaviteľné kontrola denného jasu
lacné a ľahko vyrobiteľné
automatická optimalizácia nastavení pomocou
softrobotickej riadiacej jednotky
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KAPITOLA 4 ZLEPŠENIE VÝKONU VÝROBKU
Prípad: Bariéra Maeslant,
Holandsko

VÝVOJ SPOLU S
NAŠÍMI
ZÁKAZNÍKMI

Spolu s našimi zákazníkmi vyvíjame podľa dokumentácie kvalitné a stabilné riešenia, ktoré zodpovedajú
všetkým technickým požiadavkám. Inovujeme a spolupracujeme s konštrukčným a vývojovým tímom,
aby sme znížili náklady na výskum a vývoj, zvýšili efektivitu a udržali nízku cenu.

CHRÁNI OD MORA 2
MILIÓNY OBYVATEĽOV
Bariéra Maeslant je najväčším pohyblivým prvkom na
svete. Je jedným z 13 známych holandských bariér
“Dutch Delta Works”, ktoré boli postavené pre
ochranu 2 miliónov obyvateľov pred búrkami
Severného mora. V 2017 bolo nutné vymeniť ventily
na dvoch obrovských dverách zástavby. Spolu s
Výskumným ústavom TNO, ERIKS navrhol a vyvinul
nové klapky s ovládačmi regulujúcimi ventily tečúcej
vody. Pred štartom ďalšej sezóny búrok ich vymenili.
Vďaka tejto spolupráci výskumu boli vyrobené ventily
ešte spoľahlivejšie. Holandsko si teraz môže byť isté,
že ventily zostanú zatvorené aj za tých
najextrémnejších búrkových podmienok.

ZÁKAZNÍK:	Rijkswaterstaat, súčasť Ministerstva
infraštruktúry a životného prostredia
Holandska
LOKÁCIA:	Holandsko
VÝZVA:	Výmena starých klapiek na dvoch
dverách, pred začiatkom búrkovej
sezóny
RIEŠENIE:	Spolu s TNO sme navrhli a vyvinuli
nový typ ventilu s aktuátormi, ktoré
regulujú prietok vody a aby boli
vymenené pred začiatkom búrkovej
sezóny v Holandsku.
VÝHODY:	
 s polupráca s ERIKS poskytla pre
zákazníka zníženie nákladov na
výskum a vývoj
	
n
 ové ventily sú viac spoľahlivé a
zvýšia bezpečnosť
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CHAPTER 4 IMPROVING PRODUCT PERFORMANCE

Prípad: Zlepšenie bezpečnosti
vesmírneho letu, USA

POMÁHAME
ĎALŠIEMU OBJAVOVANIU VESMÍRU
Chyby, ktoré v prípadne vesmírneho programu vzniknú sú
veľmi nákladné. Z tohto dôvodu je pre testovanie na zemi
dôležité dôkladné testovanie, ako zabezpečiť letovú
spôsobilosť. Náš zákazník potreboval ventily pre jedno z
najväčších testovacích zariadení na testovanie raketových
motorov. Komponenty musia byť schopné vykonávať
činnosť podľa najprísnejších podmienok. Partnerstvo ERIKS
a Trimteck vyvinulo a vyrobilo na mieru tri ventily typu „Y“.
Ventily typu Y sú navrhnuté tak, aby vám poskytli tesnejšie a
presnejšie riešenie ako aj lepšie prietokové charakteristiky
pre vysokotlakové aplikácie. ERIKS dostal veľmi pozitívnu
spätnú väzbu od zákazníka o našom know-how a
aplikovaných inováciách. Toto je prípad, ako prispievame k
ďalšiemu skúmaniu vesmíru a posúvame jeho hranice.

RIEŠENIA
NA MIERU
PRE ZÁKAZNÍKA
Spolu so zákazníkom vytvárame
riešenia na mieru a kontinuálne ich
zlepšujeme, aby Vaša prevádzka
pracovala lepšie.
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ZÁKAZNÍK:	Zariadenie na testovanie kozmického
plavidla
LOKÁCIA:	Spojené štáty americké
VÝZVA:	Zákazník potreboval ventily pre
jedno z najväčších testovacích
zariadení raketových motorov.
Komponenty musia byť schopné
pracovať v najkritickejších
podmienkach.
RIEŠENIE:	Tri typy ventilov „Y“ vyrobené na
mieru pre skúšobné zariadenie
vesmírneho centra
VÝHODY:	
 v entily typu Y sú navrhnuté tak,
aby poskytli tesnejšie a presnejšie
riešenie ako aj lepšie prietokové
charakteristiky pre vysokotlakové
aplikácie
 z ákazkové aplikácie, špičková
technológia ukázali naše kvality
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KAPITOLA 5 NAŠICH 7 PRODUKTOVÝCH SKUPÍN

NAŠICH 7 PRODUKTOVÝCH
SKUPÍN

Ponuka našich armatúr v celosvetovom
meradle odráža naše hlboké znalosti
aplikácií, vysoko kvalitné výrobky,
zákazkové riešenia, efektívnosť a zníženie
nákladov. Z inžinierskeho pohľadu sme
schopní nájsť najspoľahlivejšie riešenie
na mieru pre akýkoľvek typ aplikácie. Náš
sortiment prúdiacich technológií a
produktov zahŕňa ventily, prístroje,
ovládacie prvky, filtráciu a čerpadlá.
Armatúry sú pre projekty v
petrochemickom, ropnom a
plynárenskom priemysle, lodiarskom a
potravinárskom priemysle, tak ako aj pre
aplikácie pre výrobnú sféru.

V priebehu rokov sme nadobudli hlboké znalosti v oblasti tesnení a
polymérov, konštrukčných plastov, armatúr, priemyselných a
hydraulických hadíc, plochých tesnení, prenosu výkonu a náradia,
údržby a bezpečnosti.

S našimi najmodernejšími strojmi,
dlhoročnými skúsenosti s aplikáciami a
širokým sortimentom zariadení ako aj
kontrolou kvality máme všetko, čo je
potrebné, aby sme Vás dostali na
vrchol kvalitných konštrukčných
plastov, od výroby prototypov až po
malé série alebo veľké množstvá.

KONŠTRUKČNÉ PLASTY
24
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B E R S A M A-S A M A

ARMATÚRY
ERIKS má celosvetovo najkomplexnejšie
portfólio tesnení po celom svete.
Prinášame
kvalitné produkty, ktoré tesnia spoľahlivo
v najťažších podmienkach. Naše výrobné
zariadenia zahŕňajú najnovšie počítačom
riadené rezacie stroje pre výrobu
štandardných aj neštandardných tesnení
za pár minút. Pre zákazníkov navrhujeme
nové vlastné riešenia, ako aj techniky,
ktoré zlepšujú výkonnosť celkového
produktu a vedú k šetreniu nákladov.

TESNENIA
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KAPITOLA 5 NAŠICH 7 PRODUKTOVÝCH SKUPÍN
ERIKS je najvýznamnejším
dodávateľom priemyselných a
hydraulických hadíc, ktoré sú
dodávané na mnohé priemyselné trhy.
Naši zamestnanci sú nesporne
špecialistami v oblasti hadíc,
hadicových spojok, kompenzátorov v
ich príslušných oblastiach použitia.
ERIKS chápe svojich zákazníkov a je
schopný plniť základné požiadavky a
poskytovať špeciálne riešenia.
Špeciálne a inovatívne hadicové
produkty a služby ponúkajú
bezpečnosť a poskytujú konkurenčnú
výhodu pre našich zákazníkov.

Vyvíjame, vyrábame a dodávame
stály rozsah tesnení ,
elastomérových a polymérových
dielov. Čo nie je na našom sklade,
môžeme pre Vás vyrobiť na mieru.
Vďaka našej možnosti rýchleho
prototypovania a schopnostiam
vývoja zmesí, ERIKS môže poskytnúť
veľmi priaznivý príspevok k zníženiu
celkových nákladov na výrobok.

PRIEMYSELNÉ A
HYDRAULICKÉ HADICE

TESNENIA A POLYMÉRY

Naše jedinečné skúsenosti z oblasti
prenosu výkonu integrujú hydrauliku,
pneumatiku, ložiská, elektromechaniku a
riadiace systémy, ktoré vášmu riešeniu
dokonale prispôsobíme. S našimi
vlastnými konštrukčnými oddeleniami,
rozsiahlymi dizajnovými a výrobnými
zariadeniami a logistickým servisom, vám
môžeme pomôcť stať sa viac inovatívnym
a následne viac úspešným na vašom trhu.
DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY
V Severnej Amerike má ERIKS na sklade
široké portfólio dopravných pásov a má
produkty, služby a skúsenosti, poskytnúť
najnižšie náklady na dopravenú tonu.

PRENOS VÝKONU
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ERIKS TM&S dodáva široký sortiment
produktov pre použitie v dielni, čo
umožňuje našim zákazníkom robiť svoju
prácu lepšie, rýchlejšie a viac
bezpečnejšie s ohľadom na faktor v
ľahkosti použitia a ergonómie. Vďaka
širokej škále značiek, odborných znalostí a
rôznych riešení dodávateľského reťazca
TM&S, vieme poskytnúť veľmi pozitívny
príspevok k zníženiu celkových nákladov.
Naši odborníci z oblasti bezpečnosti
práce sú plne kvalifikovaní analyzovať
Vaše obchodné pravidlá pre
zabezpečenie ich súladu so všetkými
platnými nariadeniami a právnymi
predpismi.

NÁRADIE, ÚDRŽBA A
BEZPEČNOSŤ (TM&S)
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KAPITOLA 6 INOVÁCIA
Prípad: Hyperloop

INOVÁCIE V
PRAXI

UROBME HYPERLOOP RÝCHLEJŠÍM
ERIKS je oficiálnym partnerom Hyperloop tímu Delft
University of Technology. V roku 2017 tím TU Delft
vyhral prvú medzinárodnú súťaž Hyperloop, ktorá bola
iniciovaná generálnym riaditeľom SpaceX / Tesla Elonom
Muskom. Naši odborníci pomohli navrhnúť niekoľko uzlov
z modelu 2018 pre najviac kritické časti: sekcie motora,
materiály pre pneumatiky a niekoľko pneumatických častí
pre brzdy. Spolupracovali sme tiež spoločne na
konštrukčných častiach. To zahŕňalo vulkanizáciu gumy na
okraji vysokorýchlostného hnacieho kolesa.

Naša osvedčená technológia Vám umožní splniť vaše výzvy do
budúcnosti s riešeniami pre priemysel 4.0, ako bezdrôtové snímanie,
prenos veľkých dát, online monitorovanie a prediktívnu údržbu. Náš
najvýkonnejší on line monitorovací systém stavu zariadenia pokrýva
všetky formy preventívnej a prediktívnej údržby. Na diaľku je možné
monitorovať Vaše zariadenia a vidieť Vaše dáta.

ZÁKAZNÍK:	Delft University of Technology Hyperloop
tím
LOKÁCIA:
Holandsko, Delftt
VÝZVA:	Pomôcť tímu TU Delft postaviť víťazný
Hyperloop pre súťaž SpaceX 2018
RIEŠENIE:	ERIKS poskytoval tímu znalosti, technické
vybavenie a diely, vďaka ktorým je
Hyperloop rýchlejší

Odporúčania v prípade kritického brzdové ho systému
Výber a dodávka vysokotlakových pneumatických
guľových ventilov, redukčné ventily a pneumatické
hadičky
Kombinácia technických dielov a podpory
Hyperlootbox ERIKS

HI-TECH DIGITALIZÁCIA A
ROBOTIZÁCIA
Využitie špičkovej digitalizácie a
robotizácie skracuje dodacie lehoty a
zásobuje rýchlo a presne, poskytuje
nákladovo efektívne riešenia na mieru pre
mnoho priemyselných odvetví. Servis 24/7,
umožňuje Vaše výrobky uviesť na trh
rýchlejšie. Robotizácia umožňuje tiež
vyrábať malé série ľahšie.

3D PRINTING AND RAPID 3D
TLAČ A RAPID PROTOTYPING
V kombinácii s počítačovou
animáciou nástrojov, tlačíme 3D
modely na 3D tlačiarni. Môžete plne
analy zovať a testovať vizualizáciu a
zástavbu modelov. Dodávame tiež
v ysoko k valitné protot ypy a malé
série s krátk ymi dodacími lehotami.

Špeciálne navrhnutá zmes gumy
pre hnacie koleso so silnou
špecifikáciou trakcie, ktorá má
dosiahnuť zrýchlenie až 500 km/h
Vysoko kvalitné tesnenie z FKM 51414
re vákuum pre teleso batérie

CLEANROOM ZOSTAVY
V našej čistej miestnosti - CLEANROOM
montujeme vysoko čisté hadice a diely pre
farmaceutický, biochemický a
polovodičový priemysel. ERIKS má
najmodernejšie čisté priestory podľa ISO
1466-1 trieda 6.

Odporúčania pre elektrický motor pre
trakciu
Vývoj polyuretánu pre oporné kolesá
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KAPITOLA 7 UDRŽATEĽNOSŤ
Vývojom inovatívnych smerov môžeme
redukovať naše vlastné, ako aj
environmentálne stopy zákazníkov a tak
vytvoriť veľmi pozitívny vplyv na naše
životné prostredie.
My sme zaviazaní uplatňovať naše
zručnosti, vedomosti a odborné znalosti
pre zlepšenie a fungovanie priemyslu a
stať sa tak lepšími pre budúcnosť.

KAPITOLA 8 BEZPEČNOSŤ

VYTVORME LEPŠIU
BUDÚCNOSŤ
PRIEMYSLU
REDUCE ENERGY
ZNÍŽENIE SPOTREBY
ELEKTRICKEJ ENERGIE A
EMISIÍ CO2
Udržateľnosť týchto aspektov
otvorí príležitosti pre viac
konkurencieschopnosti a
ziskovosti priemyselnej výroby.

BEZPEČNOSŤ
NA PRVOM
MIESTE

Účet energetických nákladov je
veľkým podielom celkových
výrobných nákladov. Našimi
službami a produktami, ako napr.
termálnym snímkovaním, Vám
skúsení inžinieri ERIKS pomôžu pri
znižovaní spotreby elektrickej
energie a emisií CO2.

6 CIEĽOV
1.  Nulová štatistika pracovných
nehôd
2. 1 00% zamestnancov si myslí, že
ERIKS je dobré miesto pre prácu
3. Zlepšovanie, vytváranie pokroku
a každoročná správa pre UN
Global Compact
4. 1 00% dodávateľov potvrdzuje náš
kódex správania dodávateľa
5. Pre našich zákazníkov
poskytujeme ročne 20 miliónov €
environmentálnych úspor
6. Zníženie uhlíkových emisií ERIKS o
20% do roku 2020
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Chápeme, že Vaši ľudia sú Vašim najdôležitejším majetkom. Je nevyhnutné
ich chrániť. Legislatíva a regulácia v rastúcom počte krajín tiež čoraz viac dbá
na zdravie a bezpečnosť. Naše riadenie bezpečnosti ukazuje, že sme
profesionálna organizácia, ktorá môže byť bezpečným a dôveryhodným
partnerom.
PPE - BEZPEČNOSTNÁ
PORADENSKÁ SLUŽBA

Naši PPE odborníci sú plne kvalifikovaní
analyzovať Vaše obchodné podmienky
a zabezpečiť, aby boli v úplnom súlade
so všetkými príslušnými nariadeniami a
právnymi predpismi. V našej globálnej
J U NTOS

一起.

sieti ponúkame široký sortiment
podporných služieb a know-how
skúseností

NULA=HRDINA

Naším cieľom je nemať žiadne pracovné
úrazy. NULA=HRDINA v ERIKSe. Súčasťou
nášho celkového systému riadenia je
špecifický systém pre riadenie zdravia a
bezpečnosti. Tento systém bol
vypracovaný v súlade s požiadavkami
normy ISO 45001.
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KAPITOLA 9 ĽUDIA

NAŠI ĽUDIA SÚ
NAJDÔLEŽITEJŠÍM
FAKTOROM
ÚSPECHU

V ERIKSe chceme, aby priemysel našich zákazníkov fungoval
lepšie. My veríme, že naši ľudia sú kľúčom k dosiahnutiu
tohto cieľa.
Ako rodinná spoločnosť sa neustále zameriavame na rozvoj
našej firemnej kultúry a vytváranie priateľského, otvoreného a
príjemného pracovného prostredia, v ktorom sa ľudia
rešpektujú a vzájomne si dôverujú.

ZRUČNOSTI, KNOW-HOW A
SKÚSENOSTI
Naši ľudia sú nadšení pre technológie, chcú
zdieľať a rozvíjať svoju špecializáciu a vždy sa
snažia zlepšovať a hľadať nové spôsoby.
Uplatňujeme naše zručnosti, know-how a
odborné znalosti, aby sme zvýšili efektívnosť,
výkon a úspech našich zákazníkov. Našim
ľuďom dávame príležitosť rozvíjať sa na
profesionálnej aj osobnej úrovni. Pre túto
podporu, poskytujeme širokú škálu odborných
školení a (medzinárodných) rozvojových
programov.
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KAPITOLA 10 NAŠE POBOČKY

18 KRAJÍN
BELGICKO
KANADA

ERIKS
VO SVETE

ČÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA
FRANCÚZSKO
NEMECKO
ÍRSKO
LUXEMBURSKO
MALAJZIA
MEXIKO
POĽSKO
SINGAPÚR
SLOVENSKO

ERIKS v súčasnosti pozostáva z viac
ako 340 pobočiek v západnej Európe,
severnej Amerike a juhovýchodnej
Ázii.
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ŠPANIELSKO
ŠVAJČIARSKO
HOLANDSKO
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
USA

Krajiny

Zamestnanci

Zákazníci

18

7,500

90,000

TO G ETH ER

EN S EM B LE

R A ZEM

ZUSAM M EN

Digitálny predaj

Predaj

190 mln

B ERSAMA-SAMA

1.9 bln
J U NTOS

一起.

Dostupné produkty

Lokácia

340

S PO LU

900,000
SAM EN
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KAPITOLA 11 KONTAKT

KONTAKT,
VYHĽADÁVAČ
POBOČKY A
INTERNETOVÝ
OBCHOD
CENTRÁLA ERIKS GROUP
Mariaplaats 21
3511 LK Utrecht
The Netherlands

T +31 (0)30 3690 100
www.eriks.com
info@eriks.com

POBOČKY ERIKS VO SVETE
Pomocou vyhľadávača eriks.com/locations nájdete
najbližšiu kanceláriu ERIKS s odbornosťou, ktorú hľadáte.

WEBSHOP: JEDNODUCHÝ PRÍSTUP
K 500 000 VÝROBKOV
V rastúcom počte krajín náš internetový obchod,
ponúka zákazníkom ľahký prístup k 500 000 výrobkom.
ERIKS Webshop je platforma elektronického obchodu,
ktorá podporuje online nástroje a výber produktov, čo
umožňuje jednoduché online objednávanie produktov.

Pre viac informácií navštívte: www.shv.nl
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S P O LU

SAMEN

EGYÜT T
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This company profile is printed on Forest Stewardship Council (FSC) certified paper, using vegetable-based inks containing no harmful solvents. Both
production and stock are carbon-neutral. The entire production process is ISO 14001 (environmental management) certified and powered by renewable energy.
The ERIKS Company Profile is published by ERIKS Group Head Office, P.O. Box 19108, 3501 DC Utrecht, The Netherlands. Tel. +31 (0)30 36 90 100. Editorial
production and design: Contenture – Amsterdam www.contenture.nl. All rights are expressly reserved by ERIKS. Quoting from this publication is permitted
provided the source is clearly acknowledged. ERIKS is part of SHV Holdings.
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