
materiálu, chlazení formy a temperace forem. 
„Zde také můžeme ukázat naši strojní technologii 
v praxi a předvést konkrétní aplikace,“ vysvětluje 
jednatel společnosti. Místnost je vybavena 
všemi potřebnými médii, jako je stlačený 
vzduch, elektřina a voda, a manipulaci s těžkým 
vybavením usnadňuje jeřáb s nosností pěti tun.

Největší předností na místě je však kompletní 
demonstrace řešení webového softwaru 
„myConnect“ pomocí dvou dotykových 
obrazovek, jedné pro servisního technika 
a druhé pro zákazníka. „Tato centrální platforma 
poskytuje zákazníkům přímý přístup k široké 
škále plně propojených podpůrných služeb. 
Pomáhá také lépe řídit neefektivitu, snižovat 
náklady, redukovat celkové provozní náklady, 
odstraňovat závady a minimalizovat prostoje,“ 
uvádí Svoboda a dodává: „Jsme jednou z prvních 
dceřiných společností Sumitomo (SHI) Demag, 
která tuto službu má ve svém showroomu.“

S příchodem nového servisního technika na 
začátku roku má nyní společnost Sumitomo (SHI) 
Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o. 15 
zaměstnanců. Kromě kolegů v back office a na 
telefonní infolince, která je zákazníkům k dispozici 
zdarma od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 
hodin, má jeden prodejce na starosti severní 
a jeden jižní část České republiky a Slovenska. 
Kromě toho je zde osm servisních techniků - 
sedm v ČR a jeden Slovensku. „Jsme zastoupeni 
ve všech regionech země, abychom zákazníkům 
zaručili nejlepší možné služby,“ ujišťuje generální 
ředitel.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Česko spol. s r.o., Praha slaví 
v těchto dnech své první narozeniny. 
Pobočka v českém hlavním městě byla 
oficiálně otevřena 1. dubna 2021. „Dosáhli 
jsme všech našich podnikatelských cílů 
a splnili všechny sliby. Ohlasy zákazníků jsou 
velmi pozitivní,“ těší se z výročí jednatel 
David Svoboda a poukazuje na vysokou 
procesní orientaci místa. „Otevřením našeho 
technického centra pro školení, vzorkování 
a testování jsme stanovili další milník 
v oblasti technické podpory a nabídky 
služeb orientované na zákazníka.“

Zákaznické centrum o rozloze 450 metrů 
čtverečních spojuje teorii a praxi v nejmodernějším 
showroomu. Pro semináře, kurzy nebo školení 
je k dispozici 15 míst, před kterými se na 
pohyblivém interaktivním 86-palcovém monitoru 
otevírá okno do světa strojní techniky společnosti 
Sumitomo (SHI) Demag. Kamery připojené přes 
LAN a WLAN zajišťují externí spojení se zákazníky 
a s německými závody ve Schwaigu a Wiehe. 
„Pro naše zákazníky pořádáme školení v jejich 
vlastních firmách. Tam však každodenní pracovní 
rutina často vede k rozptýlení. Proto ho nabízíme 
i ve vlastních prostorách, což předání znalostí 
a informací ještě zintenzivňuje,“ říká Svoboda.

Hned vedle prostoru pro teoretickou výuku je 
v technickém centru umístěn plně elektrický 
vstřikovací stroj IntElect 130/520-560 včetně 
robota a dalších periferií, jako je doprava a sušení 

„Před rokem jsme začali od nuly a od prvního 
dne jsme se plně starali o zákazníky na naší 
servisní lince. Díky rozsáhlým znalostem procesů 
a velkým zkušenostem našich zaměstnanců 
jsme byli schopni vyřešit řadu problémů již po 
telefonu,“ ohlíží se Svoboda. „Naše přítomnost 
na místě a vynikající vybavení v showroomu nám 
umožňují získávat nové zákazníky a zvyšovat 
podíl na trhu,“ dodává a těší se na budoucnost: 
„Kvůli vysokým nákladům na energii, ale také 
kvůli rychlosti a přesnosti přechází stále více 
zákazníků na plně elektrické vstřikovací stroje. Již 
nyní máme podíl kolem 80procent a ten se bude 
dále zvyšovat. S řadou IntElect jsme na to ideálně 
připraveni.“
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Jeden rok Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko spol. s r.o.
Česká pobočka v Praze slaví v těchto dnech první výročí a má před sebou ještě spoustu plánů


