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TRADITION

В продължение на почти 60 години SCHIEBEL Antriebstechnik
е водеща в Австрия в производството и разработката на
електрически задвижки. Днес вече с над 30 международни
дистрибутори и 7 филиала SCHIEBEL се разраства като
един от водещите доставчици на електрически задвижки в
световен мащаб.

“ВА ШИЯ Т УСПЕ Х
Е НАШАТА ДВИЖЕ ЩА СИ Л А“
„YOUR SUCCE SS IS O UR
DRIVING FO R CE“

по света

1958

Основаване на фирмата SCHIEBEL
Founding of SCHIEBEL

1996

Фокусиране върху удовлетвореността на клиентите
SCHIEBEL предлага на своите клиенти комплексно обслужване от разработването до производството и монтажа.
Това предимство позволява да се подхожда детайлно към
изискванията на клиентите, да се оказва съдействие по отношение на техните интереси и удовлетвореност.

KLAUS SCHIEBEL

Разработване на нови технологии
Благодарение на тясното и непрекъснато сътрудничество
със своите дългогодишни клиенти възникват нови и иновативни продукти, които постоянно се усъвършенстват. Така
SCHIEBEL успява да отговори на изискванията на пазара по
отношение на технологията и безопасността.
Висококачествени продукти
Като водещ производител SCHIEBEL се отличава с висок
стандарт за качество. Необходимата за това система за управление на качеството се прилага при закупуването на основни материали, обхваща целия производствен процес до
вътрешните обучения на персонала и провежданите външни
проверки респ. одити от клиента. Сертифициранията за
качество са за SCHIEBEL напълно естествени.

SCHIEBEL Antriebstechnik has been a leader in the production and
development of electric actuators in Austria for nearly 60 years.
With more than 30 international sales partners and 7 branch
offices, SCHIEBEL is becoming one of the world’s leading suppliers
of electric actuators.
Focus on customer satisfaction
SCHIEBEL offers its clientele everything from development,
production and installation to comprehensive service. Specifically,
this advantage makes it possible to address customer requirements
in detail and thus provide customers with support and satisfaction
for all of their needs.
Development of new technology
The close and continuous collaboration with long-standing
customers gives rise to novel and innovative products, which are
undergoing continuous improvement. SCHIEBEL is thus able to
meet the demands of the market in terms of technology and
safety.
High-quality products
As a leading manufacturer, SCHIEBEL sets a high quality standard
for itself. The management system needed for this is engaged in
everything from purchasing, the entire production process, internal
employee trainings to checks and controls carried out by third
parties inspections or customer audits. For SCHIEBEL, quality
certifications are a matter of course.

WORLD WIDE

SCHIEBEL S.R.O., Чехия
SCHIEBEL S.R.O. Czech Republic

1996

Представителство в Унгария
Hungarian office

2001

Представителство в Китай
China office

2009

SCHIEBEL Русия
SCHIEBEL Russia

2011

SCHIEBEL Индия
SCHIEBEL India

2013

SCHIEBEL Турция
SCHIEBEL Turkey

2014

SCHIEBEL Сърбия
SCHIEBEL Serbia

С ТРОИ ТЕ ЛС ТВО Н А Е ЛЕК Т РО ЦЕ Н Т РА Л И
P OW ER PLANT ENG I N E E R I N G

ЦЕ Н Т РА Л НО ТО П Л О С НА БД ЯВ А Н Е
D I ST R I C T H E AT I N G
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Ротационни задвижки серия exAB с управление SMARTCON за шибъри
Muliturn actuators ExAB series with SMARTCON control for gate valves
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Ротационни задвижки серия exAB с управление SMARTCON за клапани
Muliturn actuators ExAB series with SMARTCON control for valves

■

Ротационни задвижки серия AB с управление SMARTCON за клапани
Muliturn actuators AB series with SMARTCON control for valves
Ротационни задвижки серия exAB за клапи
Part-turn actuators ExAB series for butterfly valves

District cooling

■

Помпени станции
Pumping stations

■

Бустерни станции
Booster stations

Резервоарни паркове
Tank farms

■

Газохранилища
Gas storage

■

ПРОДУК ТИ / P R O D U C T S

Котлостроене
Boiler engineering

Ротационни задвижки серия exAB за шибъри
Muliturn actuators ExAB series for gate valves

Weir slides

Рафинерии
Refining

Химия и нефтохимия
Chemistry and petrochemistry

■

Строителство на тунели и
безопасност на тунели

■

Топлоелектрически централи
Thermal power plants

Ротационни задвижки серия AB с управление SMARTCON за шибъри
Muliturn actuators AB series with SMARTCON control for gate valves

Комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия

■

Централно студоподавне /охлаждане

■

Изграждане на далекопроводи
Long-distance pipeline construction

■

Инсталации за изгаряне на смет
Incinerator plants

■

Компресорни станции
Compressor stations

■

Търсене, проучване и производство

■

Exploration and production

■

Ядрени електроцентрали
Nuclear power plants

■

Електроцентрали с биомаса
Biomass power plants

■

Водни електроцентрали
Hydroelectric plants

■

Пречистване на димни газове
Flue gas cleaning

■

Газови и парни централи
Gas and steam power plants

■

Инсталации за изкуствен сняг
Artificial snow making systems

■

Шибърни затвори на язовирни стени

■

Водна арматура за гасене
Fire-fighting water fittings

■

Пречистване на питейна вода
Drinking water treatment

■

Разпределяне на питейна вода
Drinking water distribution

Ротационни задвижки серия AB за шибъри
Muliturn actuators AB series for gate valves

Пречиствателни станции
Sewage treatment plants

Производствена промишленост
Manufacturing industry

ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ ОТРАСЛИ
OT H E R I N D U ST R I E S

Корабостроене
Ship construction (maritime)

НЕФТ И ГА З OI L A N D G A S

Стоманодобивни заводи
Steel plants

ВОД И/ОТП А Д Н И ВОД И WATER/S E WAG E

Целулозно-хартиена
промишленост
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ПРИЛОЖЕНИЕA
BUSINESS AREAS
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Part-turn actuators ExAB series SMARTCON control for butterfly valves
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Задвижки с частично завъртане под ъгъл серия exCM за клапи
Part-turn actuators ExCM series for butterfly valves
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Задвижки с частично завъртане под ъгъл серия AB за клапи
Part-turn actuators AB series for butterfly valves
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Part turn actuators AB series with SMARTCON control for butterfly valves
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Задвижки с частично завъртане под ъгъл серия CM за клапи
Part-turn actuators CM series for butterfly valves
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Задвижки с частично завъртане под ъгъл серия exAB с управление SMARTCON за клапи

Задвижки с частично завъртане под ъгъл серия AB с управление SMARTCON за клапи

Линейни задвижки серия exAB с управление SMARTCON за клапани
Linear actuators ExAB series with SMARTCON control for valves
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Линейни задвижки серия exCM за клапани
Linear actuators ExCM series for valves
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Линейни задвижки серия AB с управление SMARTCON за клапани
Linear actuators AB series with SMARTCON control for valves
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Линейни задвижки серия CM за клапани
Linear actuators CM series for valves
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Отказоустойчиви задвижки серия exFSQT за клапи
Failsafe actuators ExFSQT series for butterfly valves
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Отказоустойчиви задвижки серия exLUS за клапани
Failsafe actuators ExLUS series for valves

■

Отказоустойчиви задвижки серия FSQT за клапи
Failsafe actuators FSQT series for butterfly valves

■

Отказоустойчиви задвижки серия LUS за клапани
Failsafe actuators LUS for valves
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УСТОЙЧИВИ DURABLE

НАДЕЖДНИ RELIABLE

СИГУРНИ SAFE

ИНТЕЛИГЕНТНИ SMART

ИНОВАТИВНИ INNOVATIVE

Задвижките за този индустриален сектор се отличават с висока устойчивост.
Защитата срещу проникване на вода и
защитата срещу корозия са решаващи
критерии особено при обработката на
води респ. отпадни води поради екстремните условия на околната среда.

Темата за надеждността е централна тема при строителството на
електроцентрали. Задвижките тук
трябва да функционират безупречно особено за защита на хората
и/или на части от съоръженията.
Специалните сертифицирания
принадлежат към стандарта в тази
област и се разширяват в голяма
степен.

Интелигентните задвижки за автоматизиране на арматури са абсолютно
необходима част, когато става въпрос
за транспортирането на нефт и газ.
Сигурността и безпрепятствената
работа трябва да бъдат гарантирани
особено при високо налягане и трудни условия на околната среда.

Повечето инсталации за централно топлоснабдяване изискват
интелигентно управление поради
децентрализирането на процесите.
Благодарение на задвижките с
интегрирани управления могат да
се правят дистанционни диагностики. По този начин тези знания могат
предварително да се използват
ефективно при поддръжка.

Особените условия на околната среда
като напр. при строителството на
тунели изискват често специфични
решения. Чрез тези изисквания и
съществуващото ноу-хау при решаването на сложни задания възникват
иновативни специални решения, които
представляват базата за по-нататъшни
разработки на продукти.

Actuators for this industry are characterized by high
durability. Protection from the penetration of water and
from corrosion are decisive criteria, especially in water and
sewage treatment due to the extreme ambient conditions.
.

Reliability is a core topic in power plant construction.
Here it is absolutely critical that actuators function
flawlessly for the protection of personnel and/or
plant components. Special certifications are standard
in this area and are being obtained to an increasingly
greater extent.

Intelligent actuators for automatic control of fittings
are indispensable components when it comes to the
transport of oil and gas. Safety and smooth operation
are a must, especially at high pressure and in difficult
environments.

Because of process decentralization, smart control
is now a priority demand for most district heating
plants. Thanks to actuators with integrated controls,
remote diagnosis is possible. Hence this knowledge
can be effectively used at the outset in maintenance
cases.

Special environmental conditions (as in tunnel construction, for example) often require custom solutions. These
requirements and the existing know-how in solving
complex problems give rise to innovative special solutions, which form the foundation for further product
developments.
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СЕРИЯТА СМ
ИНТЕЛИГЕНТНА И
КОМПАКТНА
Желанието електрическите задвижки да бъдат
оборудвани.с интегрирано управление, особено при инсталации с ограничено място, бе
многократно изразявано от нашите клиенти и.
послужи за база при разработването на тази
продуктова серия.
Чрез използването на иновативна технология
на редуктора и мотора SCHIEBEL успя да разработи една компактна многооборотна задвижка
с интегрирано управление. Чрез. използването на нови материали стана възможно да се
постигне и значително редуциране на теглото.
CM SERIES – SMART AND COMPACT
The desire for actuators with integrated controls, especially for installations with limited space, has been expressed repeatedly by our customers and was thus the basis for the development of this product series.
By employing innovative gearing and motor technology, SCHIEBEL
succeeded in developing a compact multi-turn actuator with
integrated controls. By using new materials, it was also possible
to cut down on the weight considerably.
.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY FEATURES
n	Задвижки с режим Отваряне-Затваряне (S2) и регулиране (S4)
Actuators for on-off (S2) and modulating (S4) control
n В
 зривозащитени задвижки съгласно ATEX
ATEX compliant, explosion-proof actuators
n Напрежения от 24 V постоянен ток до 400 V променлив ток 3 ~
Voltages from 24 V DC to 400 V AC 3~
n Като ротационна задвижка до 62 Nm с редуктори до 500 Nm
As rotary actuators up to 62 Nm, with gearboxes: up to 500 Nm
РОТАЦИОННА ЗАДВИЖКА MULTITURN ACTUATOR CM03

n Като задвижка с частично завъртане до 15.000 Nm
As semi-rotary actuators up to 15,000 Nm
n Като линейна задвижка до 25 kN и ход 200 мм
As linear actuators up to 25 kN and 200 mm stroke
n Оборотите респ. времето за управление са свободно регулируеми
Adjustable speed/positioning time

ЛИНЕЙНА ЗАДВИЖКА
LINEAR ACTUATOR
CM03 A+L50
РОТАЦИОННА ЗАДВИЖКА
С РЕДУКТОР
MULTITURN ACTUATOR WITH GEARBOX
CM03 E+IS2
ЗАДВИЖКА СЪС ЗАВЪРТАНЕ 90°
PART-TURN ACTUATOR 90°
CM03 E+IW3

ЗАДВИЖКА СЪС ЗАВЪРТАНЕ 120°
PART-TURN ACTUATOR 120°
CM03 Q+SFS7
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СЕРИЯТА АВ
ТРАЙНА И НАДЕЖДНА
Серията АВ е традиционния продукт на SCHIEBEL
и вече се използва с голям успех по целия свят.
След многобройни усъвършенствания през
последните години днес тя е утвърдена на
пазара като траен и надежден продукт.
Изпитаната технология, съчетана с иновативни
аспекти отличава тази серия задвижки.
AB SERIES – DURABLE AND RELIABLE
The AB series is SCHIEBEL’s traditional product and is being used with
great success worldwide. After numerous refinements in recent years, it is
now established on the market as a durable and reliable product. Proven
technology in combination with innovative aspects put this actuator series
in a class of its own.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY FEATURES
n	Задвижки с режим Отваряне-Затваряне (S2) и регулиране (S4)
Actuators for on-off (S2) and modulating (S4) control
n В
 зривозащитени задвижки съгласно ATEX
ATEX compliant, explosion-proof actuators
n Напрежения от 24 V постоянен ток до 690 V променлив ток 3 ~
Voltages from 24 V DC to 690 V AC 3~
n Като ротационна задвижка до 5.000 Nm с редуктори до 43.000 Nm
As multiturn actuators up to 5,000 Nm, with gearboxes: up to 43,000 Nm
n Като ротационна задвижка до 300.000 Nm
As part-turn actuators up to 300,000 Nm
n Като линеен задвижка до 400 kN и ход 500 мм
As linear actuators up to 400 kN and 500 mm stroke
n Времена за управление от 3 секунди респ. 40 mm/s
Positioning times as little as 3 seconds or 40 mm/sec.

РОТАЦИОННА ЗАДВИЖКА
MULTITURN ACTUATOR AB18 A CSC

ЛИНЕЙНА ЗАДВИЖКА
LINEAR ACTUATOR
AB40 A CSC+L300–18

РОТАЦИОННА ЗАДВИЖКА С РЕДУКТОР
MULTITURN ACTUATOR WITH GEARBOX
AB18 E CSC+IS6

ЗАДВИЖКА СЪС ЗАВЪРТАНЕ 120°
PART-TURN ACTUATOR 120°
AB18 X CSC+SF87
ЗАДВИЖКА СЪС ЗАВЪРТАНЕ 90°
PART-TURN ACTUATOR 90°
AB8 E CSC+IW6 –140
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SMARTCON
2-ТО ПОКОЛЕНИЕ
При разработката на първото поколение управление
SMARTCON бе обърнато внимание основно на съчетанието на
аспектите безопасност, удобство на обслужването, гъвкавост
и надеждност. При неговото усъвършенстване тези фактори
стояха за SCHIEBEL на преден план и сега SMARTCON 2.0 се
представя със следните нови конструктивни особености:
• Оптимизиране на дисплея (големина, въртене, светодиодна
цветна индикация, осветление на дисплея)
• Двоични входове 5 + 1 (24 V постоянен ток и 60 V
постоянен ток)
• Двоични изходи с по-голяма мощност (24 V постоянен ток)
например за захранването на външен допълнителен сензор
• 2 аналогови изхода + 2 аналогови входа
• Подобрена електромагнитна съвместимост (ЕМС)
• Възможност за дистанционна работа на блока за управление
• Интерфейс Bluetooth
• С възможност за разширение с платка SD за сваляне на
софтуерни ъпдейти или за импортиране и експортиране на
данни.

SCHIEBEL за смартфони и таблети
Като иновативна фирма SCHIEBEL предлага благодарение на нововъведения Bluetooth интерфейс
възможността за обслужване на задвижка и безжично чрез специално разработено приложение.
С това SCHIEBEL прави още една крачка напред по
отношение на технологиите, удовлетвореността на
клиентите и иновациите.
Приложението Android за SMARTCON на SCHIEBEL
покрива две съществени области:
1.	Задаване на параметрите на задвижката в офлайн
режим, както и импортиране и експортиране на
всички запаметени в управлението данни.
2.	Управление на задвижка на място чрез интерфейса Bluetooth. Отварянето и затварянето както
и задаването на крайните положения са възможни без допълнителен уред за настройка.

• Разширен температурен диапазон от –40˚С до +70˚С

Голяма крачка в областта на дистанционната
поддръжка SCHIEBEL прави с възможността до
производителя да се изпращат работни параметри
и конфигурационни данни за онлайн-диагностика.

SMARTCON – THE 2 ND GENERATION

Това улеснява профилактичната поддръжка и
бързото отстраняване на неизправности.

In the development of the first generation of SMARTCOM controls, the focus was
on combining the aspects of safety, user friendliness, flexibility, and reliability.
These factors were also of key importance in optimization for SCHIEBEL, and the
SMARTCOM 2.0 now comes with the following new features: 
• Display optimization (size, rotation, LED-RGB display,
display illumination)
• 5 + 1 binary inputs (24 V DC, 48 V DC and 60 V DC)
• Binary outputs with higher performance (24 V DC), e.g.,
for supplying power to an external additional sensor
• 2 analog outputs + 2 analog inputs
• Improved electromagnetic compatibility (EMC)
• Remote operation capability of the control unit
• Bluetooth interface
• Can be upgraded with an SD card for downloading
software updates or for importing and exporting data
• Extended temperature range: –40 °C to +70 °C

SCHIEBEL FOR SMARTPHONES AND TABLETS
As an innovative company, SCHIEBEL took advantage of the newly introduced
Bluetooth interface and developed its own application with which remote
control of actuators is now possible. SCHIEBEL has thus made another step
forward in terms of technology, customer satisfaction, and innovation.
SCHIEBEL’s android application for SMARTCON covers two key areas:
1. Parameterization of the actuator in the offline mode as well as importing
and exporting all of the data stored in the control;
2. Local control of the actuator via the Bluetooth interface. Opening and
closing as well as setting the stop positions can be accomplished without
an additional adjustment mechanism.
With the possibility of sending operation and configuration data for online
diagnosis to the manufacturer, SCHIEBEL has made a big step forward in the
field of remote maintenance. Preventive maintenance as well as swift
remedying of malfunctions are now possible.

6 | ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ
СЕРИЯ FS
ИНОВАТИВНА И СИГУРНА
Отказоустойчивите задвижки са голямо предизвикателство
за SCHIEBEL по отношение на целия производствен процес.
Максимална отговорност, надеждност и гъвкавост са обединени в тези задвижки. Технологията се базира на една електрическа задвижка с чисто механична защитна функция. При
отпадане на захранването с напрежение или задействане на
защитната функция се отива в едно предварително определено положение, така че не съществува опасност за човека и
околната среда.
На базата на извършена външна оценка FMEDA (анализ на
видовете, последствията и диагностика на отказите) отказоустойчивата задвижка достига нивото на клас надеждност 3.
Отказоустойчивите задвижки се напасват по принцип към
изискванията на клиентите по отношение на въртящия
момент, хода, който трябва бъде изминат, както и характеристиката на времето за управление при нормална и безотказна работа.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY FEATURES
n	Задвижки за режим Отваряне-Затваряне (S2) и регулиране (S4)
Actuators for on-off (S2) and modulating control (S4)
n В
 зривозащитени задвижки съгласно ATEX
ATEX compliant, explosion-proof actuators
n Напрежения от 24 V постоянен ток до 400 V променлив ток 3~
Voltages from 24 V DC to 400 V AC 3~
n Като задвижка с частично завъртане до 32.000 Nm с
редуктори до 43.000 Nm
As part-turn actuators up to 32.000 Nm

FS SERIES – INNOVATIVE AND SAFE
From the overall production process standpoint, failsafe actuators represent a major challenge for SCHIEBEL. Greatest
responsibility, reliability, and flexibility come together in the making of these actuators. The technology is based
on an electric actuator with a purely mechanical safety function. In the event of a power outage or triggering of
the safety function, the actuator moves into a preset position so that no hazards are posed to humans or to our
environment.

n Като линейна задвижка до 190 kN при максимален ход от 230 мм
As linear actuators up to 190 kN with 230 mm stroke
n Свободно регулируеми времена за управление
Adjustable positioning time

According to an externally-conducted FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Coverage Analysis),
the failsafe actuator achieves a safety integrity level of 3.
Failsafe actuators are generally adapted to customer requirements in terms of actuating force (operating torque),
travel distances, and positioning time characteristics in normal and failsafe operation.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВА ЛИНЕЙНА
AB40 FS 131

REGEL ОТКАЗОУСТОЙЧИВ ЛИНЕЕН
rAB18 X CSC + L250_18 + LUS240_23

REGEL ОТКАЗОУСТОЙЧИВ 90°
RCM03

ОТКАЗОУСТОЙЧИВА 90°
AB8 FSQT50

7 | КАЧЕСТВО & СЕРВИЗ
QUALITY AND SERVICE

8 | РАБОТОДАТЕЛ
EMPLOYER

КАЧЕСТВО
SCHIEBEL се отличава открай време с висококачествени продукти. Стандарти за качество и сертифицирания по безопасност както и ISO и околната среда,
сертификати ATEX, свидетелства на производителя
за клас на надеждност са заложени в процеса на
управление на качеството.
SCHIEBEL отдава също голямо значение и на други
специфични за страните и клиентите сертифицирания като напр. Nuclear Authority Унгария, ГОСТ и RTN
(Ростехнадзор) за Русия или специални вибрационни и ударни изпитания в морския сектор.

ОБСЛУЖВАНЕ И
СЕРВИЗ
С фокусирането си върху удовлетвореността на
клиентите SCHIEBEL отдава голямо значение на
обслужването.
Бързото съдействие на място при клиента и голямата наличност на резервни части отличават фирмата
сред нейните клиенти.
Личното обслужване на клиентите е на преден
план; по този начин обслужващият персонал се
обучава интензивно за монтажа, пуска и поддръжката. Обученията в областта на електротехниката
и машиностроенето са абсолютна необходимост
за SCHIEBEL и така се осигурява едно компетентно
обслужване.
Многобройна документация, информация за продуктите, електрически схеми и чертежи с размери
могат да се получат чрез регистрация на клиентите
в интернет портала и с това те се подпомагат при
пуска на уредите.
Техническата помощ по света е гарантирана благодарение на филиалите на SCHIEBEL както и на
многобройните търговски партньори
.

SCHIEBEL се отнася много сериозно към своята
отговорност като работодател и обучава повече
от 20 години ученици в областта на мехатрониката, технологията на обработване чрез стружкоотнемане и в търговската сфера.
По-голямата част от учениците остава след времето на обучение в предприятието и така във всички
области се предават професионалните знания на
по-младите поколения. Чрез участието в различни
вътрешни и външни тренинги SCHIEBEL инвестира
в обучението на своите сътрудници.
Понастоящем компанията поставя акцент върху
насърчаването на жени и младежи в технически
професии.
Малкото текучество и дългогодишната принадлежност към фирмата на много сътрудници
допринасят за възможността в компанията да се
предават ноу-хау-то и ценностите на SCHIEBEL.

QUALITY

SERVICE AND AFTER-SALES SERVICE

High-quality products have distinguished SCHIEBEL since
the beginning. Quality standards as well as safety, ISO, and
environmental certifications, ATEX approvals, and lists of SIL
manufacturers are embedded in the quality management
process.

Service, with a focus on customer satisfaction, means
everything to SCHIEBEL. The company is held in high esteem
by its customers, in particular because of the rapid, onsite
customer support and the high availability of replacement
parts.

SCHIEBEL also places a high value on other country- and
customer-specific certifications such as Nuclear Authority
Hungary, GOST and RTN for Russia, or special vibration and
shock tests for customers in the maritime sector.

Emphasis is on personal customer care. Service staff thus
receive intensive training in installation, putting equipment
into operation, and maintenance.

In order to guarantee competent care, trainings in the fields
of electrical and mechanical engineering are a must at
SCHIEBEL.
To assist in putting equipment into operation, customers
can log in to the internet portal and obtain numerous documents, product information sheets, wiring diagrams, and
dimension drawings.
Thanks to the SCHIEBEL branch offices and numerous sales
partners, worldwide tech support is guaranteed.

24/7
24/7 НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
24/7 AVAILABILITY

СЕРВИЗ НА МЯСТО
ИЛИ В ЗАВОДА
SERVICE ONSITE OR
AT THE PLANT

ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ ПО ЦЕЛИЯ
СВЯТ
WORLDWIDE TECH
SUPPORT

SCHIEBEL takes its responsibility as an employer very seriously and has
been training interns in the fields of mechatronics, machining, and business
management for more than 20 years. After their internship, the majority of
the interns remain with the company, hence expertise in all fields is passed
on to the younger generation. Through participation in a wide variety of
internal as well as external trainings, SCHIEBEL is investing in the education
of its employees. SCHIEBEL is currently focusing on the advancement of
women and youth in technical professions.
The low level of staff turnover and the long-term company service of many
employees contribute to the transmission and sharing of SCHIEBEL knowhow and values within the company.

