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WIODĄCY DOSTAWCA  

KOMPONENTÓW I SYSTEMÓW 

DLA NAJWIĘKSZYCH ODBIORCÓW 

AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ  

W EUROPIE

OEM Automatic Sp. z o.o., ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa 
tel. 22 863 27 22, faks 22 863 27 24, info@pl.oem.se, www.oemautomatic.pl

PROFIL FIRMY
OEM Automatic jest częścią szwedzkiego koncernu OEM Inter-
national – firmy powstałej w 1974 roku, a obecnie zatrudniającej 
ponad 730 pracowników i mającej 34 oddziały w 14 krajach na 
świecie. Jesteśmy wiodącym dostawcą komponentów i systemów 
dla największych odbiorców automatyki przemysłowej w Europie.

Dostarczamy naszym klientom optymalne rozwiązania. Nasza oferta 
skierowana jest do producentów oraz użytkowników maszyn, szaf 
sterowniczych i  rozdzielnic, integratorów systemów automatyki. 
Jej wyjątkowość wynika z połączenia wysokiej jakości produktów, 
profesjonalnej obsługi i specjalistycznej wiedzy zatrudnianych przez 
nas specjalistów produktowych i  inżynierów sprzedaży. Naszymi 
atutami są: doświadczenie i znajomość lokalnego rynku, know-how 
oraz wysoki poziom wiedzy o produktach i aplikacjach, efektywna 
logistyka, aktywne wsparcie systemowe na poziomie projektowa-
nia i wdrażania, a także wysokiej jakości materiały marketingowe 
i informacyjne. 

OEM W LICZBACH
 � Ponad 6000 klientów
 �Wysoka aktywność na rynku – rocznie blisko 4500 spotkań z klientami
 � Dostęp do szerokiej gamy komponentów od ponad 140 producentów
 � Aktywne wsparcie logistyczne i produktowe – lokalna struktura
specjalistów produktowych
 � Ponad 50 pracowników w Polsce
 �Wysoki poziom wiedzy technicznej na temat produktów i aplikacji
 � Profesjonalny dział obsługi klienta
 �Magazyn główny w Warszawie, centralny magazyn w Szwecji
 � Biura lokalne w Gdańsku i Sosnowcu
 �Wydajne rozwiązania logistyczne, szybkość i terminowość dostaw
 � Przyjazny portal www.oemautomatic.pl
 � Aktualne broszury produktowe i e-katalogi
 � Czasopismo produktowe „OEM Informator”

OEM – ZAWSZE DO DYSPOZYCJI
Od ponad 20 lat ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami 
komponentów automatyki przemysłowej z całego świata. W celu 
utrzymania wysokiego poziomu specjalizacji stworzyliśmy na rynku 
polskim strukturę firmy opartą na pięciu działach, które zajmują się 
odpowiednio dobranymi grupami produktowymi. Oprócz bogatego 
asortymentu standardowego oferujemy także produkty dostosowa-
ne do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów.

Poświęcamy wiele uwagi, aby współpraca i  wzajemne relacje 

pomiędzy naszymi dostawcami i  klientami przynosiły najlepsze 

i  najbardziej efektywne rozwiązania. Dostosowujemy strukturę 

organizacyjną naszej firmy do potrzeb klientów. Jesteśmy otwarci 

na wszelkie uwagi i sugestie, które pomogą nam uczynić naszą 

ofertę jeszcze bardziej konkurencyjną.
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CZUJNIKI  
I ENKODERY

ZŁĄCZA, KABLE 
I OBUDOWY

SYGNALIZACJA  
I OŚWIETLENIE

KOMPONENTY  
DO POJAZDÓW  
SPECJALNYCH

KOMPONENTY DO BUDOWY MASZYN I URZĄDZEŃ

KONTROLA,  
STEROWANIE  

 ZASILANIE

KOMUNIKACJA  
HMI

SZAFY STEROWNICZE 
I OSPRZĘT  

ŁĄCZENIOWY 

KOMPONENTY  
DO PRZEMYSŁU  
KOLEJOWEGO

SZAFY STEROWNICZE I KOMPONENTY ICH WYPOSAŻENIA

KOMPONENTY  
BEZPIECZEŃSTWA

RADARY  
BEZPIECZEŃSTWA

CZUJNIKI OPTO- 
ELEKTRONICZNE

FALOWNIKI  
I APARATURA 

ROZRUCHOWA

KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

TECHNIKA  
LINIOWA

ELEKTRONIKA  
NAPĘDOWA

SILNIKI  
I PRZEKŁADNIE

KOMPONENTY TECHNIKI NAPĘDOWEJ

APARATURA  
KONTROLNO- 
POMIAROWA

PRZEPŁYW  
I POZIOM

ZAWORY  
PROCESOWE 
I AKCESORIA

KOMPONENTY  
PNEUMATYKI  

I PODCIŚNIENIA

KOMPONENTY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI SIŁOWEJ
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