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O FIRMIE
Lenze jest światowym specjalistą w dziedzinie automatyki prze-
mysłowej oraz techniki napędowej. Od ponad 70 lat wspieramy 
producentów maszyn oraz użytkowników końcowych, przygotowu-
jąc indywidualne rozwiązania w oparciu na produktach  Lenze: prze-
mienniki częstotliwości, silniki, przekładnie, sterowniki, panele 
sterujące, sprzęgła, hamulce, technologie serwo oraz software. 
Urządzenia oraz oprogramowanie  Lenze znajdują zastosowanie 
w wielu branżach: przemyśle samochodowym, tekstylnym, dru-
karskim, opakowań, logistyki magazynowej i lotniskowej oraz 
wielu innych. Na całym świecie najlepsze maszyny i linie pro-
dukcyjne są napędzane przez  Lenze.
Międzynarodowy charakter firmy  Lenze zapewnia  Państwu dostęp 
do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz aplikacyj-
nych, ułatwiając pracę inżynierom na całym świecie, zgodnie z ideą 
–  Lenze. To takie proste.

PLATFORMA  AUTOMATYKI  LENZE
Krótsze cykle życia innowacji, większe wymagania klientów, cy-
fryzacja oraz wysokie wymaganiami  Przemysłu 4.0 to wyzwania, 
w obliczu których staje każdy producent maszyn. 
Zintegrowana platforma automatyki  Lenze oraz świadczone 
wsparcie techniczne pozwalają producentom maszyn swobodnie 
poruszać się i korzystać z najnowszych rozwiązań automatyki.
Lenze produkuje wysoko wydajne urządzenia systemowe do 
kompleksowej automatyzacji. Portfolio urządzeń  Lenze wspiera 
realizację spójnych systemów automatyki: od chmury po wał 

napędowy. Nasza platforma automatyzacji oferuje wszystko, 
co potrzebne do realizacji najróżniejszych zadań: od poziomu 
sterowania po elektromechanikę. Dzięki naszej ofercie w za-
kresie mechatroniki użytkownik uzyskuje dostęp do niezawod-
nych technologii, trwałej jakości i  łatwości obsługi wszystkich 
produktów. Ponadto platforma automatyzacji  Lenze jest otwarta 
na efektywną integrację komponentów pochodzących od róż-
nych partnerów.
Systemowe rozwiązania  Lenze wpierane są przez efektywną 
inżynierię oprogramowania opartą na modułach technologicznych 
 Lenze  FAST oraz narzędziach inżynieryjnych  EASY do doboru, pro-
jektowania, programowania i parametryzacji układów napędowych 
oraz rozwiązań z zakresu automatyki. Przygotowane i przetestowane 
w  tysiącach aplikacji moduły programowe  Application  Software 
 Toolbox  Lenze  FAST skracają czas opracowywania podstawowych 
funkcji specyficznych dla danej technologii i tym samym upraszczają 
realizację funkcjonalności maszyny.

USŁUGI
Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie przygotowania, 
wdrożenia i funkcjonowania aplikacji. 
 � Zapewniamy dobór, doradztwo oraz pomoc w  uruchomieniu 
naszych rozwiązań
 � Szkolimy projektantów, programistów, konstruktorów oraz tech-
ników utrzymania ruchu
 � Gwarantujemy obsługę serwisową przez 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu pod nr. tel. +8000 244 68 77

lenze.automatykab2b.pl


