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

OEM W LICZBACH

 � Ponad 6000 klientów
 �Wysoka aktywność na rynku – rocznie blisko 4000 spotkań z klientami
 � Dostęp do szerokiej gamy komponentów od ponad 140 producentów
 � Aktywne wsparcie logistyczne i produktowe – lokalna struktura 
specjalistów produktowych
 � Prawie 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 katalogi produktowe
 � Kwartalnik produktowy „OEM Informator”

OEM – ZAWSZE DO DYSPOZYCJI

Od ponad 20 lat ściśle współpracujemy z wiodącymi producenta-
mi komponentów automatyki przemysłowej i elektroniki z całego 
świata. W celu utrzymania wysokiego poziomu specjalizacji stwo-
rzyliśmy na rynku polskim strukturę firmy opartą na pięciu działach, 
które zajmują się odpowiednio dobranymi grupami produktowymi. 
Oprócz bogatego asortymentu standardowego oferujemy także 
produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań na-
szych 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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OFERTA PRODUKTÓW

CZUJNIKI   
I ENKODERY

 � Czujniki fotoelektryczne
 � Czujniki indukcyjne
 � Czujniki magnetyczne
 � Czujniki pojemnościowe
 � Czujniki ultradźwiękowe
 � Czujniki wizyjne
 � Czytniki kodów kreskowych
 � Dalmierze laserowe
 � Enkodery
 � Inklinometry
 � Pierścienie ślizgowe
 � Skanery laserowe
 �Wyłączniki krańcowe i nożne
 �Mikrowyłączniki

SYGNALIZACJA 
 I OŚWIETLENIE

 �Wieże sygnalizacyjne
 � Lampy sygnalizacyjne
 � Sygnalizatory dźwiękowe
 � Sygnalizatory świetlno-dźwiękowe
 � Elementy panelowe
 � Listwy  LED
 � Sygnalizacja  Ex
 � Lampy robocze
 � Oświetlenie przemysłowe i maszynowe  LED
 � Akcesoria

ZŁĄCZA,  KABLE   
I OBUDOWY

 � Złącza przemysłowe i czujnikowe
 � Centralki połączeniowe
 � Kable
 � Obudowy z tworzywa
 � Obudowy aluminiowe
 � Prowadniki kablowe
 � RAM uchwyty
 � Peszle

SILNIKI   
I MOTOREDUKTORY

 � Silniki szczotkowe prądu stałego
 � Silniki bezszczotkowe prądu stałego
 � Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi
 � Silniki asynchroniczne i  synchroniczne 
prądu przemiennego
 � Silniki krokowe
 � Przekładnie ślimakowe, walcowe oraz 
planetarne
 � Siłowniki elektryczne
 � Solenoidy, rygle elektromagnetyczne oraz 
elektromagnesy
 � Elektronika napędowa
 � Technika liniowa

KONTROLA   
I STEROWANIE

 � Przyciski, przełączniki, lampki, kasety
 � Rozłączniki
 � Przetworniki sygnałów
 � Przekaźniki i styczniki
 � Przekaźniki i styczniki półprzewodnikowe 
(SSR)

 � Przekaźniki czasowe
 � Przekaźniki nadzorcze
 � Przekaźniki programowalne, mikro  PLC
 � Zasilacze
 � Liczniki, mierniki, wyświetlacze
 � Przekładniki pomiarowe
 � Rejestratory elektroniczne
 � Kontrolery parametrów sieci
 � Zegary sterujące
 � Bezpieczniki

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY 
 ROZDZIELNIC

 � Złączki
 � Oznaczniki
 � Zaciski ekranowane
 � Dławnice
 � Przepusty kablowe
 � Akcesoria, narzędzia
 � Końcówki kablowe
 � Szynoprzewody elastyczne
 � Korytka kablowe
 � Izolatory wsporcze
 � Szafy sterownicze ( szafki ze stali nierdzewnej, 
obudowy do paneli sterowniczych)

KOMUNIKACJA  
–  HMI

 � HMI
 � Klawiatury i urządzenia wskazujące
 � Switche  Ethernetowe
 � Konwertery protokołów

PRODUKTY  DO  PRZEMYSŁU 
 KOLEJOWEGO

 � Projektory zewnętrzne
 � Sterowniki i moduły wej/wyj
 � Przekaźniki elektromechaniczne 
i półprzewodnikowe
 � Przekaźniki czasowe
 � Przyciski i przełączniki
 � Zaciski i izolatory
 �Moduły diodowe
 � Przetworniki sygnałów
 �Moduły dźwiękowe i syreny
 � Gniazda
 � Przekładniki pomiarowe
 � Konwertery  DC-DC i zasilacze
 � Hydrauliczno-magnetyczne wyłączniki 
miniaturowe
 � Przekaźniki nadzorcze

 KOMPONENTY 
 BEZPIECZEŃSTWA  MASZYN

 � Kurtyny i bariery świetlne
 � Listwy bezpieczeństwa
 �Maty bezpieczeństwa
 �Moduły bezpieczeństwa
 � Ogólne zasady bezpieczeństwa
 � Skanery laserowe bezpieczeństwa
 � System kontroli dostępu
 � Urządzenia sterownicze
 � Urządzenia stopu awaryjnego
 �Wygrodzenia bezpieczeństwa
 �Wyłączniki blokujące

 � Kurtyny i  bariery podczerwieni do wind, 
bram i drzwi automatycznych 
 � Czujniki 3D 
 � Czujniki  TOF 
 � Czujniki kierunku 
 � Czujniki do zliczania 
 � Czujniki poziomu

NAPĘDY  I APARATURA 
 ROZRUCHOWA

 � Przemienniki częstotliwości  PowerFlex
 � Softstartery  SMC
 � Styczniki
 � Styczniki bezpieczeństwa
 �Wyłączniki silnikowe

KONTROLA  I REGULACJA 
 CIŚNIENIA  I PRZEPŁYWU

 � Zawory  Procesowe
 � Zawory  Pneumatyczne
 � Zawory  Kulowe
 � Czujniki ciśnienia
 � Przetworniki ciśnienia
 �Manometry
 � Ssawki
 � Eżektory (generatory próżni)
 �Monitorowanie poziomu
 � Czujniki przepływu
 � Przepływomierze
 �Wskaźniki przepływu
 � Pomiar temperatury
 � Pomiar siły
 �Wtyczki i złącza elektryczne
 � Złączki pneumatyczne
 � Zawory zwrotne i zwrotno dławiące
 � Przewody pneumatyczne
 � Siłowniki pneumatyczne
 � Przygotowanie powietrza
 � Cewki zaworowe
 � Higieniczna aparatura kontrolno-pomiarowa

KOMPONENTY 
 ELEKTRONICZNE

 � Złącza, termostaty 
 � Przełączniki kołyskowe oraz obrotowe 
 � Zegary mechaniczne 
 � Łączówki, dławice 
 � Przewody i gniazda zasilające 
 � Przewodniki światła, kontrolki 
 � Bezpieczniki 
 � Kondensatory, radiatory, wentylatory 
 � Grzałki  PTC, zasilacze, rezystory mocy 
 �Wyświetlacze  LCD 
 � Ekrany dotykowe 
 � Klawiatury membranowe i silikonowe 
 � Elastyczne obwody drukowane 
 � Stacje lutownicze, materiały lutownicze 
 � Systemy odciągów oparów 
 � Papier do sitodrukarek 
 � Narzędzia ręczne 
 � Komputery  All-in-One 
 � Transformatory  HUHN
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