
Je to tak jednoduché.
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 „Dělej věci tak jednoduše,  
jak je to možné –  
ale ne jednodušeji.“ 

(A. Einstein) 



Lenze dělá
mnohé
jednoduše
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Razantní změna doby pro Vás připravuje rozmanité výzvy.  
V budoucnu budete muset zvládat stále rozsáhlejší úkoly ve stále 
kratším čase. V takovém případě je dobré vědět, že máte po boku 
partnera, který Vám mnoho úkolů usnadní. To je naše nejvyšší 
priorita – v centru našeho dění: VY! 

Společně s Vámi vypracujeme nejlepší řešení a s nadšením 
uvedeme Vaše nápady do pohybu. Nezáleží, zda při optimalizaci 
stávajícího nebo vývoji nového stroje. Objevte na následujících 
stranách naše rozmanité schopnosti a poznejte dokonale jednoho 
z předních specialistů na pohony a automatizaci pro strojírenství. 

Snažíme se o jednoduchost a hledáme v ní dokonalost. To se 
projevuje v našem myšlení, v našich službách a v každém detailu 
našich výrobků. Ujděte s námi 

 5 kroků
a vytvořte si tak volný prostor pro to podstatné: 
Vaše nápady.

Je to tak jednoduché!

Váš 

Christian Wendler 
Předseda představenstva

Lenze dělá
mnohé
jednoduše
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Vždy o 
nápad 
napřed 



Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady?  
Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků  
až ke kompletně novým strojům. Společně vytvoříme Vašim 
požadavkům na míru střiženou inteligentní koncepci  
s dlouhodobou platností. Jak je to realizovatelné?  
Zcela jednoduše, s každým z našich  

 3000  
 spolupracovníků 
 
v celosvětově rozšířených prodejních a servisních střediscích, 
vývojových pracovištích, logistických centrech a výrobních 
závodech. Všichni myslíme o krok napřed a můžeme Vám již dnes 
dát významné impulsy pro nápady zítřka – tak uvedeme Vaše 
projekty trvale do pohybu. 

Naše odborné znalosti a schopnosti získáváme každodenní 
činností. Zcela jistě budete profitovat z našich bohatých 
zkušeností týkajících se mnoha oborů. 

Naše nadšení pro inovativní nápady je spojeno s dlouholetou 
tradicí: Před více než šedesáti lety založil společnost Hans Lenze. 
Od té doby se nachází Lenze v rodinném vlastnictví. A rodina 
ponese i do budoucna odpovědnost za podnikatelskou skupinu 
a bude trvale utvářet naše jednání. To vše vytváří základnu proto, 
abyste s námi byli vždy o nápad napřed. Spolehněte se na to.
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Pro Vaše nápady
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Inovacím 
přijít  
na kloub



V úkolech pro Vaše stroje vidíme vítané výzvy. Podpoříme Vás 
naším rozsáhlým know-how a dodáme Vám cenné podněty 
pro Vaše inovace. Jednotlivé pohybové a řídicí funkce přitom 
posuzujeme komplexně a vypracujeme tak pro Vás kompletní 
pohonná a automatizační řešení: Tak jednoduché, jak je to jen 
možné, a tak obsáhlé, jak je to nutné. 

Dobře pro Vás, neboť tak bude realizace Vašich strojů podstatně 
jednodušší. A právě tím vytváříme základ pro

Jako jeden z mála dodavatelů na trhu provázíme celý vývojový 
proces Vašeho stroje - od nápadu až po aftersales, od řídicí 
jednotky až po hřídel stroje: Říkáme tomu „Motion Centric 
Automation“. 

Na naše techniky prodeje a vývojové experty se přitom můžete 
plně spolehnout. Rychle se vcítí do koncepcí Vašich strojů  
a porozumí tak i sebemenším detailům. Společně tak uvedeme 
Vaše inovace spolehlivě až na trh. To je to, co Lenze činí inovativní 
společností. Inovacím se přišlo na kloub: Taková je svoboda 
ve strojírenství.  

Vaše 
 zákaznicky orientované

řešení. 
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Společně to 
dokážeme



pro spokojené zákazníky: aktivní partnerství s krátkými 
rozhodovacími cestami a s individuálně přizpůsobenou nabídkou. 
Na základě tohoto jednoduchého principu se již dlouho setkáváme 
se stále speciálnějšími požadavky zákazníků ve strojírenství. 

Při výběru výrobků, návrhu energeticky účinného  pohonu, 
projektování a uvádění do provozu Vás kompetentně podpoříme 
jak rozsáhlým poradenstvím, tak i inovativním softwarem. 
S profitem pro Vás: vhodné pohonné řešení a štíhlý vývojový  
a výrobní proces.  

Jsme Vaším partnerem, a proto je pro nás samozřejmostí, dát  
Vám k dispozici veškeré naše kompetence. Jako partneři spolu 
vyvineme velké věci šité na míru. Počítejte tedy s tím nejlepším. 

  Náš jednoduchý

 vzorec

Vypracovat řešení1 2 3 4 5



Vy

Know-how

My



Vyrábět stroje1 2 3 4 5



Vyrábíme 
spokojenost



Rozmanitost funkcí v souladu. Jako jeden z mála kompletních 
dodavatelů Vám můžeme pro každou strojní úlohu dodat přesně 
ty výrobky, které skutečně potřebujete – ne více a ne méně.  
K tomu slouží naše portfolio výrobků L-force, konsistentní 
platforma pro realizaci pohonných a automatizačních úloh.  
To podstatné pro Vás: portfolio Vám ulehčí výběr vizualizace, 
řízení, měničů, motorů, převodovek a pohonných elementů.  
Neboť v závislosti na Vašich požadavcích si můžete zvolit jednu ze

Base-Line pro základní, State-Line pro rozsáhlé a High-Line 
pro náročné strojní úkoly. Kromě toho Vám u našich výrobků 
zaručujeme jednoduchou obsluhu, nezdolnou kvalitu, dlouhou 
životnost a spolehlivé, době odpovídající technologie.

Pět logistických center Vám zaručuje celosvětovou dostupnost  
a rychlé dodání – samozřejmě ve Vámi požadované kvalitě. 
Jsme spokojeni teprve tehdy, když se nám podaří překonat  
Vaše očekávání. Soustřeďte se tedy dále na Vaše klíčové úkoly –  
o vše ostatní se postaráme my.

tří linií. 
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Nejvyšší 
výkony 
podmíněné 
provozem



Produktivita, spolehlivost a denně nové špičkové výkony.  
To jsou naše rozhodující faktory úspěšnosti pro Váš stroj.  
Po expedici Vám nabízíme promyšlené koncepce servisu pro

 

spolehlivý provoz. V popředí zde stojí kompetentní podpora 
díky excelentnímu aplikačnímu know-how našich zkušených 
specialistů.  

To zahrnuje jak prohlídku, prevenci, optimalizaci, tak i pomoc  
v nouzi. Naše servisní moduly jsou orientovány na zajištění 
spolehlivosti a zvyšování výkonu Vašeho stroje. A stane-li se něco 
nepředvídatelného, postaráme se Vám o rychlé a bezproblémové 
zprovoznění Vašeho stroje.

Naší snahou je, být vždy tam, kde nás potřebujete. Ať už Vás 
můžeme podpořit jakkoliv, pro realizaci Vašeho projektu uděláme 
rádi vždy to nejlepší. Těšíme se na Vás. Je to tak jednoduché!

 trvale

Zajistit provoz1 2 3 4 5



Prevence

Optim
alizaceInspekce

Pomoc v nouzi



Tento dokument je duševním majetkem Lenze SE, Hameln (Německo). Veškeré údaje obsažené v tomto 
prospektu odpovídají platným informacím v době tisku a slouží pouze jako prvotní informace. Možné 
barevné odchylky od originálu jsou podmíněny technickou stránkou tisku. Lenze je výhradním vlastníkem 
copyrightu a ochranných práv. Každé použití, obzvláště šíření, dotisk, využití a adaptace tohoto dokumentu 
je povoleno pouze s výslovným a písemným souhlasem společnosti Lenze. 

Rádi bychom Vaše nápady posunuli dál! Získejte ještě teď více 
informací o našem myšlení, o našich vizích a o tom, jak Vám 
můžeme v budoucnu mnohé zjednodušit. Vstupte s námi rovnou 
do dialogu nebo nás navštivte na:

 www. 
 Lenze.
 com
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