InduProgress

O FIRMIE

Induprogress od przeszło 9 lat dostarcza komponenty najwyższej
jakości oraz usługi techniczne z zakresu automatyki przemysłowej.
Zdobyliśmy zaufanie klientów o różnym profilu: producentów maszyn, integratorów systemów automatyki, zakładów produkcyjnych
i wielu innych. Na terenie kraju posiadamy trzy oddziały, świadczące
kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb naszych klientów.
Induprogress jest wyłącznym dystrybutorem firmy Delta Electronics
w Polsce, reprezentuje także marki Nidec (wcześniej Shimpo),
Sesame, W
 ellintech, Qlight, Mean Well, GGM, Eumax.
PRODUKTY

USŁUGI

Firma InduProgress wyróżnia się ścisłą współpracą z klientem.
Świadczy usługi w następujących obszarach:
Kompleksowe doradztwo;
Wsparcie techniczne
w zakresie konfiguracji i programowania
urządzeń;
Serwis gwarancyjny
podzespołów;
Zaawansowane szkolenia techniczne;
Inne usługi inżynieryjne zależnie od potrzeb
klientów.
Współpracę z naszymi
klientami i dostawcami
budujemy w oparciu
o silne i trwałe relacje.
Cieszymy się zaufaniem
klientów dzięki wysokiej jakości produktów oraz doświadczonemu i kompetentnemu zespołowi
Induprogress.
katowice@induprogress.pl
warszawa@induprogress.pl
poznan@induprogress.pl

InduProgress, Trakt L
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I N F O R M AT O R R Y N KO W Y AU T O M AT Y K I

induprogress.automatykab2b.pl

Szeroki zakres przemienników częstotliwości m.in. napędy wrzecion
wysokoobrotowych, urządzenia w podwyższonej klasie szczelności
IP55, falowniki windowe;
Zaawansowane serwonapędy (z obsługą sieci CanOpen, EtherCAT,
DMCNET) wraz z szeroką gamą dostępnych silników i innych
niezbędnych akcesoriów;
Precyzyjne przekładnie planetarne Nidec oraz Sesame;
Kontrolery CNC – zintegrowane, PAC oraz oparte na platformie PC;
Systemy sterowania Motion do wykorzystania w skomplikowanych
układach wieloosiowych;
Roboty przemysłowe typu SCARA oraz antropomorficzne 6-osiowe;
Zaawansowane systemy wizyjne;
Komputery przemysłowe;
Sterowniki PLC – w ofercie mamy zarówno zaawansowane modele
modułowe, jak też jednostki kompaktowe;
Dotykowe panele operatorskie HMI w wielu wykonaniach i konfiguracjach – także z zabudowanymi sterownikami PLC;
Oprogramowanie klasy SCADA firmy Wellintech;
Urządzenia komunikacji przemysłowej – konwertery, switche, routery;
Enkodery, czujniki, regulatory temperatury, wieże świetlne i inne
akcesoria Qlight;
Zasilacze impulsowe firmy MeanWell;
Akcesoria.
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