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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 we wszyst-
kich fazach procesu rozwoju maszyny – od koncepcji do obsługi 
posprzedażowej, od układu sterowania do wału napędowego. 
Jako jeden z nielicznych dostawców na rynku oferujemy kompletny 
system dla wszystkich  funkcji ruchu i sterowania maszyna-
mi.  Pozwala to na opracowanie spójnego systemu napędowego 
oraz systemu automatyki dla każdej aplikacji. Jesteśmy partnerami 
konstruktorów maszyn i ułatwiamy im życie zawodowe w możliwie 
największym stopniu. W pełni przemyślane rozwiązania Lenze po-
zwalają naszym klientom skupić się na ich głównych kompetencjach 
i zwiększyć ich własną przewagę konkurencyjną. Stawiamy na pro-
duktywność, niezawodność i łatwość obsługi. Dodatkowo  zin-
tegrowana platforma automatyki Lenze oraz świadczone wsparcie 
techniczne pozwalają producentom maszyn swobodnie poruszać 
się i korzystać z najnowszych rozwiązań światowej automatyki.
Urządzenia oraz oprogramowanie Lenze znajdują zastosowanie 
w wielu branżach: przemyśle samochodowym, tekstylnym, dru-
karskim, opakowań, logistyki magazynowej i lotniskowej oraz 
wielu innych.

KOMPLETNY SYSTEM OD JEDNEGO DOSTAWCY
Wdrażamy kompleksowe systemy automatyzacji, które umożliwia-
ją zwiększenie wydajności maszyn, optymalizację kosztów oraz 
usprawnienie procesów produkcyjnych w oparciu na urządzeniach  
i oprogramowaniu Lenze:
 � szeroki zakres silników trójfazowych oraz serwo
 � solidne i silne przekładnie przemysłowe: płaskie, walcowe i stożkowe
 � precyzyjne przekładnie planetarne
 � nowoczesne i kompaktowe przemienniki częstotliwości
 � dynamiczne serwonapędy
 � zdecentralizowane rozwiązania napędowe, również z IO-Link
 � unikalny napęd dla logistyki – Lenze Smart

 � sterowniki i panele do sterowania oraz wizualizacji
 � zdalny dostęp za pomocą: IOT gateways oraz platformy x4 Remote
 � oprogramowanie inżynierskie dla przemysłu: EASY Starter, DSD,
PLC Designer, Application Software Toolbox Lenze FAST

Lenze stale wyznacza nowe standardy technologiczne, wprowadza-
jąc innowacyjne urządzenia, które są doceniane przez użytkowni-
ków na całym świecie. 

i550 Protec, jako pierw-
szy zdecentralizowany 
przemiennik częstotli-
wości z  IO-Link, został 
ogłoszony Produktem 
Roku 2021 przez czytel-
ników i  ekspertów reno-
mowanego niemieckiego 
magazynu  branżowego  
„Computer & Automation”.
Natomiast sterownik c750 
zaciera granice pomiędzy 
programowalnym sterow-
nikiem logicznymi a kom-

puterem przemysłowym, umożliwiając integrację IT i OT w jednym 
urządzeniu. W  ten sposób Lenze umożliwia wykorzystanie  ste-
rowników w coraz bardziej złożonych projektach, a także redukcję 
wydatków i miejsca w szafie sterowniczej.

USŁUGI
 � Doradztwo techniczne przy doborze i projektowaniu systemów
 �Wsparcie techniczne przy projektowaniu, programowaniu oraz
wdrożeniu napędów i sterowania
 �Wsparcie techniczne dla wszystkich urządzeń Lenze tel. 721 205 500
 � Szkolenia dla projektantów, programistów, konstruktorów oraz
techników utrzymania ruchu
 � Obsługa serwisowa przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
pod nr. tel. +8000 244 68 77


