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OTWIERAMY NOWE PERSPEKTYWY

Balluff jest jednym z wiodących dostawców wysokiej jakości czujni-
ków, systemów identyfikacji oraz rozwiązań sieciowych do wszyst-
kich obszarów automatyzacji produkcji.
Prowadzona od ponad 90 lat rodzina firma zatrudnia obecnie około 
3600 pracowników w 37 oddziałach na całym świecie, zajmujących 
się dystrybucją, produkcją i rozwojem a wszystko aby wspomagać 
Twój sukces. Wraz z naszymi oddziałami gwarantujemy najwyższe 
standardy jakości na całym świecie. 
Dostarczamy najwyższej jakości wsparcie do innowacyjnych roz-
wiązań, które zwiększają Twoją przewagę konkurencyjną. Wspiera 
to nasze wieloletnie doświadczenie, kompetencje producenta i wy-
sokie osobiste zaangażowanie. Kierujemy się dewizą „‘innovating 
automation”, i opracowujemy technologie przyszłości we współpra-
cy ze stowarzyszeniami, uniwersytetami i placówkami badawczymi, 
oraz wszystkie nasze działania wykonujemy patrząc w przyszłość. 
Dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania środowiskowego 
chronimy środowisko naturalne i z należytą ostrożnością wykorzy-
stujemy nasze zasoby. Stwarza to również dla Ciebie najlepsze 
warunki do zrównoważonego rozwoju. 
Opracowujemy rozwiązania do wszystkich obszarów automatyzacji 
produkcji 
 � Niezawodna sensoryka
 � Systemy identyfikacji optycznej oraz RFID
 � Systemy bezpieczeństwa pracy
 � Niezawodne i ekonomiczne rozwiązania do sieci przemysłowych 
wraz z IO-Link
 � Urządzenia do wizualizacji procesów

OBSŁUGA  KLIENTA

Nasi inżynierowie oferują wsparcie techniczne dla klientów na wszyst-
kich etapach inwestycji, począwszy od projektowania, doboru ele-
mentów, ich wdrożenia i uruchomienia oraz w trakcie eksploatacji. 
Pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań do każdej aplikacji. 

Doradzamy przy doborze i implementacji czujników i systemów wizyj-
nych oraz systemów  RFID. Na naszej stronie internetowej oddajemy 
do dyspozycji naszych klientów informacje techniczne na temat 
wszystkich naszych produktów, modele 3D, informacje o nowościach.

USŁUGI

Oferujemy  Państwu szeroki wachlarz usług dotyczących całości cyklu 
życia naszych produktów: od koncepcji i tworzenia projektów, aż po 
szkolenia i wsparcie przy uruchamianiu systemów. W ramach usług 
proponujemy m.in. przeznaczone do danej aplikacji oprogramowanie 
przenośnych czytników  RFID, indywidualnie programowane nośniki 
 RFID, wsparcie przy tworzeniu aplikacji do kontroli wizyjnej. 

PRODUKTY

 � Czujniki elektroniczne:
– indukcyjne
– optoelektroniczne
– pola magnetycznego

– pojemnościowe
– ultradźwiękowe

 � Czujniki i systemy wizyjne
 � Czujniki ciśnienia
 � Indukcyjne bezprzewodowe systemy transmisji sygnałów
 �Wyłączniki elektromechaniczne
 �Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki drogi
 � Enkodery magnetyczne
 � Systemy identyfikacji  RFID
 � Systemy bezpieczeństwa
 � Rozproszone systemy  I/O
 � Elementy do sieci przemysłowych  Profibus  DP,  Profinet,  DeviceNet, 
 Ethernet/IP,  CC-Link,  EtherCAT
 � Elementy z interfejsem  IO-Link
 � Złącza i przewody połączeniowe
 � Akcesoria
 � Czytniki kodów kreskowych
 � Przemysłowe systemy bezpieczeństwa pracy

Balluff  Sp. z o.o., ul. Graniczna 21A, 54-516  Wrocław
tel. 71 382 09 00, balluff@balluff.pl, www.balluff.pl
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