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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 o produkty Lenze: prze-
mienniki częstotliwości, silniki, przekładnie, sterowniki, panele 
sterujące, sprzęgła, hamulce, technologie serwo oraz software. 
Takie całościowe podejście Lenze do sterowania ruchem w maszy-
nach umożliwia projektantom maszyn konstruowanie kompletnych 
aplikacji przy wykorzystaniu urządzeń Lenze. 
Przemysł 4.0 to ogromne wyzwanie dla producentów maszyn, dlate-
go stale rozwijamy nasze technologie, wdrażając otwarte standardy 
programowania, rozwiązania chmurowe oraz odzyskiwanie energii. 
Nasz Dział Badań i Rozwoju przygotowuje innowacyjne rozwiązania, 
które ułatwiają pracę inżynierom na całym świecie, zgodnie z ideą 
–  Lenze. To takie proste. 
Międzynarodowy charakter firmy Lenze zapewnia Państwu dostęp 
do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz aplikacyjnych. 
Wysokie standardy jakości, niezawodność oraz międzynarodowy 
serwis zapewniają bezpieczeństwo inwestycji naszych partnerów.
Rozwiązania Lenze znajdują zastosowanie w wielu branżach: prze-
myśle samochodowym, tekstylnym, drukarskim, opakowań, 
logistyki magazynowej i lotniskowej oraz wielu innych. Na całym 
świecie najlepsze maszyny i  linie produkcyjne są napędzane 
przez Lenze.

MOTION CONTROL

Niezależnie od tego, czy maszyna oparta jest na Drive-based Auto-
mation, czy Controller-based Automation, ważne jest, aby właściwie 
dopasować sterowanie ruchem. Już na samym początku inżyniero-
wie powinni rozważyć różne aspekty silników, napędów, sterowni-
ków i oprogramowania, aby zwiększyć efektywność, wyeliminować 
ewentualne błędy i niepotrzebne koszty, a jednocześnie uzyskać 
skuteczną i wydajną automatyzację. To, co robi maszyna, zarówno 
jej ogólne, jak i lokalne funkcje, przestrzeń szafy, wielkość maszyny, 
warunki otoczenia, a nawet czas instalacji, wpływa na decyzję wybo-
ru zastosowanej techniki napędowej. Nasz dział handlowy wspiera 
zarówno inżynierów, jak i pracowników działów zakupów w doborze 
najlepszych rozwiązań. Udostępniamy również bezpłatnie narzędzia 
ułatwiające projektowanie i dopasowanie parametrów i wariantów 
produktów Lenze.

USŁUGI

Dobry produkt to nie wszystko. Nasz dział techniczny wspomaga 
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

ODDZIAŁ

Biuro Toruń, ul. Rydygiera 47, 87-100 Toruń

Lenze  Polska

Podwójny robot Delta napędzany i sterowany urządzeniami Lenze 
oraz wykorzystujący software’owe moduły Lenze FAST.

le
nz

e.
au

to
m

at
yk

ab
2b

.p
l


