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ASTOR – Twój partner w automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji produkcji

Od 34 lat wspieramy naszych  klientów w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności, dostarczając wiedzę i nowoczesne technologie 
oraz wskazując kierunek transformacji na drodze do  Przemysłu 4.0 –  Stefan Życzkowski,  prezes  ASTOR

Naszą ambicją jest tworzenie najbar-
dziej niezawodnych rozwiązań dla 
najlepszych przedsiębiorstw na rynku. 
Oznacza to, że:
 � oferujemy sprawdzone w  praktyce
konfiguracje systemów automatyki,
informatyki i robotyki przemysłowej,
 � rozumiemy specyfikę  Państwa branży,
 � dbamy o rentowność  Państwa inwestycji,
 � pomagamy sprawnie przejść przez pro-
ces zmiany i osiągnąć cele biznesowe,
 � dzielimy się wiedzą i doświadczeniem,
 � rozmawiamy,
 � inspirujemy.

JAKIE WYZWANIA STOJĄ 
PRZED  PAŃSTWA BRANŻĄ W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

ZAPRASZAMY DO ROZMOWY
Specjalizujemy się w następujących branżach: FMCG, meblarstwo, 
automotive, edukacja, ciepłownictwo, wod-kan. Dostarczamy dla 
nich nowoczesne rozwiązania znanych dostawców: AVEVA (dawniej 
Wonderware), Kawasaki Robotics, Emerson (dawniej GE Automation 
& Controls), EPSON, Horner APG, Astraada, Satel, Teltonika, Mobile 
Industrial Robots i Agilox. 
Współpracujemy z najlepszymi uczelniami technicznymi i szkoła-
mi średnimi. Jesteśmy przekonani, że kluczem do podnoszenia 
efektywności przemysłu w długim okresie jest edukacja inżynierów 
i transfer wiedzy pomiędzy nauką a przemysłem.

DŁUGOLETNIE RELACJE I PARTNERSTWO
Budujemy długoterminowe relacje oparte na wzajemnym szacunku 
i zaufaniu. W codziennej pracy z klientami obiecujemy rzeczy, które 
jesteśmy w stanie dostarczyć, a gdy pojawiają się problemy, pomaga-
my je rozwiązać. To dlatego nasi  klienci i partnerzy polecają  ASTOR. 
Warunkiem sukcesu we wdrożeniu systemów automatyki w oparciu 
na naszych produktach jest udana współpraca z firmą wdrażającą 
i  integrującą system. Dlatego pracujemy ze starannie wybranymi 
 integratorami i dbamy o rozwój ich kompetencji. Projekty realizujemy 
wspólnie dla takich firm, jak np. ArcelorMittal, 3M,  Cereal  Partners 
 Poland  Torun-Pacific,  BSH,  Glaxo  SmithKline,  L’Oreal,  LOTOS  Asfalt. 
W ramach  Programu  Partnerskiego  ASTOR firmy integratorskie 
o najwyższych kompetencjach i najwyższym poziomie zaufania
wyróżniamy certyfikatami: Złoty  Partner,  Srebrny  Partner.
Od 2020 roku ASTOR – jako Kawasaki Robotics CEE HUB – jest
oficjalnym dystrybutorem Kawasaki Robotics na 12 krajów Europy
Centralnej i Wschodniej. Siedzibą Kawasaki CEE Hub jest ASTOR
Robotics Center, otwarta w 2019 roku hala magazynowo-produk-
cyjno-szkoleniowa w Krakowie przy ul. Feliksa Wrobela 3.

ASTOR LIDEREM POLSKIEJ AUTOMATYKI 
PRZEMYSŁOWEJ 2016 WG  FROST &  SULLIVAN

W  2016 roku nieza-
leżna firma doradcza 
 Frost &  Sullivan przy-
znała firmie  ASTOR na-
grodę  Polish  Industrial 
 Automation  Customer 
 Value  Leadership  Award. 
Wyróżnienie to trafia co-
rocznie do firmy, która ma 
w swojej ofercie najnowo-
cześniejsze i niezawodne 
rozwiązania branżowe. 
Nasze analizy wykazały, 
że firma  ASTOR zidentyfi-
kowała główne wyzwania 
rynku i  zaprojektowała 
swoje produkty i  usługi 
w  sposób dowodzący 
wyjątkowego podejścia. 
Podczas tego procesu 
brano pod uwagę bada-
nia i interpretacje potrzeb 
klientów, co przyczyniło 
się do stworzenia stra-
tegii dostarczającej im 
wartościowych rozwiązań 
–  Tonya  Fowler,  Director
of  Americas,  Europe and
 Africa,  Best  Practices,
 Frost &  Sullivan.
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