SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Specializovaná firma na kontrolu tlaku působící na celém světě klade měřítka.

Firma SUCO Robert Scheuffele GmbH &
Co. KG založená v roce 1938 je zavedená
na celém světě pod značkou SUCO. Vývoj,
konstrukce a výroba obou divizí výrobků
– kontroly tlaku (mechanické tlakové
spínače, vakuové spínače, elektronické
tlakové spínače, snímače tlaku) a
pohonů (odstředivé spojky a brzdy,
elektromagnetické spojky a brzdy) a
slaňovacích pomůcek a odstředivé
technologie – se nachází v sídle
společnosti v obci Bietigheim-Bissingen,
cca 20 km severně od Stuttgartu.

M

Peter Stabel, obchodní jednatel

Marcell Kempf, technický jednatel

Uznávanou dobrou kvalitu výrobků zajišťují
CNC obráběcí centra, automatizované
montážní linky, propracované zkušební
systémy a nejmodernější měřicí prostředky.
Vynikající
výrobky,
vysoká
úroveň
zákaznického servisu a skvělý poměr ceny
aávýkonu zajišťují firmě SUCO dobrou pozici
na trhu v příslušných oblastech výrobků.

Následující informace v tomto katalogu
nepřinášejí pouze přehledně uspořádaný
přehled našich kompetencí v rozsáhlém
a komplexním portfoliu výrobků pro
kontrolu tlaku, ale poskytují také technickou
podporu v souvislosti s výzvami Vašich
aplikací.

M

Maximální kvalita ve všech oblastech
Vývoj a soustavné rozšiřování provozovny
dokládají zdravý růst podniku.
Firma SUCO důsledně pracovala na rozšíření
do celého světa a v dnešní době má aktivní
zastoupení obchodní společností ve Francii
(SUCO VSE France – joint venture 50/50 se
společností VSE Volumentechnik GmbH), v
USA (SUCO Technologies Inc.), sesterskou
firmou ESI Technology Ltd. ve Wrexhamu,
Nord Wales a více než 40 většinou
exkluzivními obchodními partnery ve více
než 50 zemích.
Společnost SUCO udržuje již mnoho
let konstantní vysoký standard kvality.
Certifikaci podle normy DIN EN ISO
9001:2015
dokládají
četné
audity
renomovaných firem z nejrůznějších
průmyslových oborů.

Vysoká kvalifikace personálu, zjevná
identifikace zaměstnanců s firmou,
procesně orientované struktury a efektivní
organizace zaručují další rozvoj společnosti
do budoucnosti.

M

Společnosti s více než 80 lety zkušeností
můžete důvěřovat.

M

Dodržování etických zásad a komplexní
vnímání ekologických požadavků jsou
standardem společnosti SUCO a pro
všechny zákazníky na celém světě zaručují
obchodní vztahy na nejvyšší úrovni.
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SUCO – úspěšná historie
Od mechanické dílny k průmyslovému podniku s celosvětovou působností

1938

1946

Robert Scheuffele zakládá mechanickou
dílnu

1945

1953

Začátek partnerství Roberta Scheuffeleho a
George Fuhrmanna
M.1

* 16. 10. 1909 † 20. 2. 1966

M.2

Zahájení výroby odstředivých spojek
a brzd

1956

Celosvětová registrace ochranné značky
SUCO

1960
Zahájení výroby mechanických
tlakových spínačů pro
automobilový průmysl

Nastěhování do nového areálu
firmy v Bietigheim-Bissingen,
Keplerstraße (dodnes sídlo firmy)

* 15. 1. 1912 † 4. 2. 1982

1938

1970

1989

M.3
Pohled do výroby

1997
První certifikace podniku podle normy
DIN ISO 9001

M.4

Letecký snímek areálu firmy,
Bietigheim-Bissingen

1999
Založení dceřiné společnosti SUCO VSE
France

1998

2001

2004

Vstup na trhy v Asii založením
podnikové skupiny

Certifikace podle DIN
ISO 9001:2000

Zahájení vývoje plně automatických montážních
systémů pro konstrukční celky tlakových spínačů

Rozšíření zkušeností produktů na
elektronickou kontrolu tlaku
Zahájení projektu vývoje „plně
automatického nastavování tlakových
spínačů“ s institutem Frauenhofer
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Administrativní budova,
Bietigheim-Bissingen

2002
Vstup na trhy v Jižní
Americe a ve Východní
Evropě

2005
Nový název firmy: SUCO Robert
Scheuffele GmbH & Co. KG
Vývoj spojky SUCO Zero

1984
Vývoj typové řady tlakových
spínačů pro velikost klíče 27
pro široké použití v průmyslu

1979
Rozšíření portfolia tlakových
spínačů SUCO na hydraulické
a pneumatické aplikace

1969

1987

Rozšíření oblasti produktů na
zakázkově osazované tlakové
spínače

Strategická orientace na průmysl

Zahájení výroby elektromagnetických
spojek a brzd

1988

Vybudování celoevropské obchodní sítě

Zahájení prodeje do USA

1980
Vývoj typové řady tlakových
spínačů s rozměrem pro
klíč 24 pro široké použití
v průmyslu

1999

1993

2009

2007

M

Vývoj tlakových tlumičů
pro brzdové systémy ABS
v automobilovém průmyslu

M

2018

M
SUCO VSE France
Le Mans, Francie

SUCO Technologies
Boca Raton, USA

ESI Technology,
Wrexham, UK

Letecký snímek areálu firmy
Bietigheim-Bissingen

2007

2011

Založení dceřiné společnosti SUCO
Technologies Inc. USA

Vývoj tepelné brzdy SUCO

2006

2009

2013

Vývoj a zahájení výroby slaňovacích
pomůcek s technologií odstředivé síly

Akvizice společnosti ESI Technology Ltd. (UK)

Oslava výročí 75 let

Rozšíření laboratorní zkušebny pro
simulaci několika milionů zkušebních
cyklů v různých zkušebních podmínkách
Vývoj celosvětově nejmenšího
tlakového spínače s nastavitelným
spínacím bodem do tlaku 400 bar
(patentováno)

2010

2014

Celoplošné nasazení rozvinutých
seřizovacích automatů na tlakové
spínače

Vývoj tlakových
spínačů s možností
diagnostiky

Vývoj série snímačů tlaku na bázi
technologie SoS

M

2017
Certifikace podle DIN
ISO 9001:2015
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Tradice a inovace
Zachování osvědčených tradic a neustálá snaha
o inovaci činí z vizí úspěšnou realitu.

M.1

M.2

Vývoj a konstrukce nových výrobků pomocí nejmodernějších
nástrojů CAD.

Výrobky absolvují rozsáhlá měření a zkoušky se simulací podmínek a zatížení v prostředí blízkém realitě.

Montáž a zkoušky tlakových spínačů na poloautomatických a
plně automatických linkách.

Plně automatické nastavení spínacího bodu s dokumentací
naměřených hodnot výpočetní technikou.

M.3

M.4

6

M

M

Nejmodernější výrobní technologie s integrovanou plně
automatickou manipulací obrobků umožňují dosahovat
vysokou efektivitu.

Zalévací linka na zakázkově osazené tlakové spínače
pro maximální nároky kladené na stupeň krytí.

M

M

Nejmodernější měřicí a zkušební postupy pro montáž a
synchronizaci našich elektronických výrobků.

Výstupní kontrola výrobků pomocí vysoce
moderních zkušebních systémů podporovaných
výpočetní technikou.
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