
As easy as that.
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 "Alting bør gøres så enkelt som 
muligt, men heller ikke enklere." 

(A. Einstein) 



Lenze 
gør 
meget 
enklere. 
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Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os.  
I fremtiden skal vi klare stadig større opgaver inden for en  
kortere tid. Så er det godt at have en pålidelig partner til rådighed, 
som letter de mange opgaver. Og dette er netop vores øverste 
prioritet – midtpunktet i al vores arbejde: Dig!

Sammen med dig udarbejder vi den bedste løsning og 
omsætter dine ideer med begejstring. Uanset, om det drejer 
sig om en optimering af en eksisterende eller udviklingen af 
en ny maskine. Gå på opdagelse i de mange muligheder på 
de følgende sider, og få mere at vide om den førende drev- og 
automatiseringsspecialist inden for maskinbyggeriet 

Vores mål er enkelthed, og heri søger vi perfektion. Dette ses 
af vores tænkemåde, vores ydelser og i hver detalje i vores 
produktsortiment. Gå 

 5 skridt
sammen med os, og få mere plads til det vigtige:  
Dine ideer.

Så enkelt er det!

 

Christian Wendler 
Administrerende direktør
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Altid  
en ide 
videre. 



Du ønsker at bygge den bedste maskine og har allerede et par 
ideer? Sammen omsætter vi disse til papir: Lige fra mindre 
innovative skridt i detaljer til komplet nye maskiner. I fællesskab 
udvikler vi et tilpasset, intelligent og bæredygtigt koncept, som 
opfylder alle dine krav. Hvordan det kan gøres? Helt enkelt, med 
enhver af vores

 3000  
medarbejdere 
 
i vores verdensomspændende salgs- og serviceafdelinger, 
udviklingsvirksomheder, logistikcentre og fabrikker. Vi tænker 
altid et stykke videre og kan derfor i dag give dig vigtige nyheder 
om fremtidens ideer – på den måde omsætter vi dine projekter 
bæredygtigt.

Vi opnår vores faglige viden og ekspertise i det daglige arbejde. 
Og du nyder godt af vores store viden fra forskellige brancher. 

Vores begejstring for innovative ideer kan se tilbage på en lang 
tradition: Hans Lenze grundlagde virksomheden for mere end 60 
år siden. Lenze er stadig i familiens ejendom. Og også i fremtiden 
påtager familien sig ansvaret for virksomheden og fører 
virksomheden i den rigtige retning. Dette er grundlaget for, at du 
sammen med os altid er en ide forude. Stol på det.
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For dine ideer

Chile

Argentina New Zealand

Sydafrika Australien

Mexico

Central-
amerika

Venezuela

Colombia

Brasilien

Syrien
Libanon

Israel

AlgerietMarokko
Iran

Pakistan

Bangladesh

Indien

Sri Lanka

Egypten

Mauritius

Singapore

Taiwan

Thailand

Vietnam
Filippinerne

Malaysia

Indonesien

Forenede Arabiske Emirater

USA

Canada

ØstrigSchweiz
Frankrig RumænienKroatien

Serbien og Montenegro
Bulgarien

Makedonien
Italien

TyrkietPortugal
Spanien

Kina
Sydkorea

Japan
Bosnien-Hercegovina
Grækenland

Slovakiet

Island

Storbritannien/
Irland

Norge Sverige Finland

Danmark

Estland
Letland 
Litauen

Hviderusland
Holland

TysklandBelgien
Luxemburg

Polen

Ungarn Ukraine

Rusland

Den tjekkiske Republik

Slovenien

Tunesien
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Klare  
innovationer.



Din maskines funktioner er velkomne udfordringer hos os. Vi 
hjælper dig med vores omfattende knowhow og giver dig vigtige 
incitamenter til dine innovationer. De forskellige bevægelses- og 
styringsfunktioner ser vi som en helhed og udarbejder herfra 
gennemgående drev- og automatiseringsløsninger til dig: Så en-
kelt som muligt, så omfattende som nødvendigt. 

Til din fordel, for på den måde udformes din maskine meget 
nemmere. Og netop hermed skaffer vi grundlaget for en

Som én af de få udbydere på markedet ledsager vi hele 
maskinens udviklingsproces – lige fra ide til aftersales, fra styring 
til drivaksel: Vi kalder det Motion Centric Automation. 

Du kan stole helt på vores salgs- og engineeringseksperter. 
De sætter sig lynhurtigt ind i dine maskinkoncepter og forstår 
enhver lille detalje. Sammen omsætter vi dine innovationer til 
brug ved en markedsindføring. Det er det, der gør Lenze til en 
innovativ virksomhed. Innovationer kort og godt: Det er frihed 
inden for maskinbyggeriet.

løsning 
til dine 

kunder.
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Løsningen

Maskine

Opgaver

Motion Centric automation
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Sammen 
kan vi 
udvikle alt.



for tilfredse kunder: Et aktivt partnerskab med korte 
beslutningsveje og et individuelt tilpasset udbud. På basis af  
dette helt enkle princip har vi altid kunne klare vores kunders 
meget specielle ønsker i maskinindustrien. 

Med en gennemgående rådgivning og en innovativ software 
understøtter vi dig kompetent i dit valg af produkter, 
energieffektive drevløsninger, projektering og idrifttagelse. Med 
det bedste resultat for dig: En passende drevløsning og en enkelt 
proces, der passer til din forsyningskæde. Som din partner tager vi 
det som en selvfølge at stille al vores kompetence til rådighed. 

Skræddersyet til dig som din partner skaffer vi sammen noget 
enestående. Regn kun med det bedste.

  Vores helt enkle 

formel 
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Du

Knowhow

Vi
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Vi  
producerer 
tilfredshed.



Mangfoldige funktioner i harmoni: Som én af de få allround 
udbydere kan vi levere netop de produkter, du har brug for til 
enhver maskine – ikke mere og ikke mindre. Hertil har vi vores 
L-force produktportefølje, en konsistent platform til udførelse af 
drev- og automatiseringsopgaver. Det springende punkt er: Det 
bliver lettere for dig at vælge visualisering, styring, omformere, 
motorer og gear samt drevelementer. Du kan vælge mellem

 

 
afhængigt af dine ønsker. 

Base-Line til grundlæggede, State-Line til omfattende og High-
Line til krævende maskinopgaver. Og vi lover dig top moderne 
produkter med en enkelt handling, solid kvalitet, lang levetid og 
pålidelige teknologier. 

Vores fem logistikcentre leverer utroligt hurtigt vores produkter 
over hele verden – og det selvfølgelig i en produktkvalitet, 
som du er vant til. For vi er først tilfredse, når vi overgår dine 
forventninger. Koncentrer dig derfor om det væsentlige – alt 
andet klarer vi.

tre
 linjer

Udfærdig maskiner1 2 3 4 5



Base-Line

High-Line

State-Line

Maskinopgave
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Drifts- 
betingede 
topydelser.



Produktivitet, pålidelighed og hver dag nye topydelser – dette er 
basis for vores enestående succesfaktorer til din maskine. Efter 
leveringen tilbyder vi gennemtænkte servicekoncepter, som sikrer 
en 

 kontinuerlig
 

drift. I midtpunktet står her en kompetent rådgivning takket 
være vores erfarne specialisters enestående applikations 
knowhow i aftersales. 

Dette omfatter både inspektion, prævention, optimering og 
hjælp ved maskinsvigt. Vores servicemoduler er konfigureret til 
at optimere din maskines pålidelighed samt øge ydelsen. Og sker 
der én enkelt gang noget uforudsigeligt, sørger vi for en hurtig og 
enkelt genopretning af din maskine. 

Vores devise er altid at være dér, hvor du har brug for os. Hvordan 
vi end kan understøtte dig, vi udfører altid toparbejde for at føre 
dit projekt ud i livet. Vi glæder os til din forespørgsel. Så enkelt er 
det!
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Forebyggelse

Optim
erin

gInspektion

Hjælp ved maskinsvigt



Ophavsretten til dette dokument tilhører Lenze SE, Hameln (Tyskland). Samtlige oplysninger i denne 
brochure indeholder de informationer, der var til rådighed ved trykningen og er kun til information. Mulige 
farveafvigelser fra det originale produkt afhænger af trykningen. Lenze er alene og eksklusiv indehaver af 
copyright og tilhørende rettigheder. Enhver anvendelse, især kopiering, eftertryk, nyttiggørelse og adaption af 
dette dokument er kun tilladt med udtrykkelig, skriftlig godkendelse fra Lenze. 

Vores ønske er at føre dine ideer ud i livet! Få mere at vide om 
vores deviser, vores visioner, og hvordan vi for fremtiden kan gøre 
dit arbejde meget enklere for dig. Kontakt os, eller besøg vores 
hjemmeside:

 www. 
 Lenze.
 com



Vores ønske er at føre dine ideer ud i livet! Få mere at vide om 
vores deviser, vores visioner, og hvordan vi for fremtiden kan gøre 
dit arbejde meget enklere for dig. Kontakt os, eller besøg vores 
hjemmeside:

 www. 
 Lenze.
 com



13429395




