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„Wszystko należy upraszczać  
jak tylko można, ale nie bardziej.” 

(A. Einstein)



Lenze 
ułatwia 
pracę.
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Gwałtowne zmiany naszych czasów kryją w sobie liczne 
wyzwania. Coraz bardziej skomplikowane zadania przyszłości 
będzie trzeba wykonywać w ciągu coraz krótszego czasu. Dobrze 
jest więc mieć partnera, który upraszcza wiele takich zadań. 
To dla nas najwyższy priorytet – na tym koncentrują się nasze 
wszystkie działania!

Wspólnie opracowujemy najlepsze rozwiązanie, z entuzjazmem 
wprawiając w ruch pomysły zarówno przy optymalizacji 
istniejącej maszyny, jak i w konstrukcji nowych urządzeń. 
Na następnych stronach zapraszamy do odkrycia naszych 
wszechstronnych możliwości. Można tam znaleźć wszystkie 
informacje dotyczące wiodącego specjalisty w zakresie napędów 
i automatyzacji.

Dążymy do prostoty, w której poszukujemy perfekcji. Kryje się to 
w naszym sposobie myślenia, naszych usługach oraz w każdym 
szczególe naszych produktów. Zapraszamy na wspólną drogę 

5 kroków
i zapewnienie sobie koniecznej swobody na to, co najważniejsze: 
na własne pomysły.

To takie proste.

Państwa

Christian Wendler 
Prezes Zarządu
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Zawsze 
o jeden 
krok 
dalej.



Chcą Państwo wyprodukować maszynę w oparciu o pierwsze 
zamysły koncepcyjne? Zapraszamy do wspólnego z nami 
przeniesienia tych pomysłów na papier: poczynając od 
najmniejszych kroków innowacyjnych aż po całkowicie nowe 
maszyny. Wspólnie stworzymy inteligentną i zrównoważoną 
konstrukcję, spełniającą Państwa wymagania. Jak to jest 
możliwe? To całkiem proste, dzięki każdemu z naszych 

 3000  
pracowników 
 
w naszych wszystkich światowych centrach dystrybucyjnych 
i serwisowych, biurach konstrukcyjnych, centrach logistycznych 
oraz zakładach produkcyjnych. Nasze pomysły są zawsze o krok 
dalej, dzięki czemu już dzisiaj możemy prezentować ważne 
impulsy do przyszłościowych koncepcji – w taki sposób trwale 
wprowadzamy w ruch Państwa projekty.

Naszą wiedzę fachową oraz doświadczenie gromadzimy podczas 
codziennej pracy. Z pewnością będą mogli Państwo skorzystać 
z naszej bogatej bazy doświadczeń w najróżniejszych branżach.

Oprócz entuzjazmu dla innowacyjnych pomysłów możemy 
poszczycić się wieloletnią tradycją: nasze przedsiębiorstwo 
zostało założone przez Hansa Lenze przed ponad 60 laty. Od 
tej chwili firma Lenze pozostaje w rękach rodzinnych. Również 
w przyszłości odpowiedzialność za grupę przedsiębiorstw będzie 
spoczywać w jej rękach, trwale piętnujących nasze działania. 
Całość stanowi podstawę dla Państwa, pozwalającą być z nami 
o krok dalej. Można na tym polegać.
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Dla Państwa pomysłów

Chile

Argentyna Nowa Zelandia

RPA Australia

Meksyk

Ameryka 
Środkowa

Wenezuela

Kolumbia

Brazylia

Syria
Liban

Izrael

AlgieriaMaroko
Iran

Pakistan

Bangladesz

Indie

Sri Lanka

Egipt

Mauritius

Singapur

Tajwan

Tajlandia

Wietnam
Filipiny

Malezja

Indonezja

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USA

Kanada

AustriaSzwajcaria
Francja RumuniaChorwacja

Serbia i Czarnogóra
Bułgaria

Macedonia
Włochy

TurcjaPortugalia
Hiszpania

China
Korea Południowa

Japonia
Bośnia i Hercegowina

Grecja

Słowacja

Islandia

Wielka Brytania/
Irlandia

Norwegia Szwecja Finlandia

Dania

Estonia
Łotwa, 
Litwa

Białoruś
Holandia

NiemcyBelgia
Luxemburg

Polska

Węgry Ukraina

Rosja

Czechy

Słowenia

Tunezja



Przygotowanie koncepcji1 2 3 4 5



Sedno  
innowacji.



Zadania stawiane przed Państwa maszynami to dla nas 
wspaniałe wyzwania. Chętnie pomożemy Państwu naszą 
wyczerpującą wiedzą, dostarczając wartościowych bodźców dla 
oczekiwanych innowacji. Wszystkie funkcje ruchowe i sterowania 
traktujemy przy tym kompleksowo, opracowując całościowe 
rozwiązania napędów i automatyzacji: tak prosto, jak tyko to 
możliwe, lecz tak rozbudowane, jak jest to konieczne.

To dobrze dla Państwa, gdyż pozwala to na znacznie łatwiejszą 
realizację maszyny. W ten sposób tworzymy fundament

Jako jeden z nielicznych dostawców rynkowych towarzyszymy 
całemu procesowi rozwojowemu Państwa maszyny – od 
pomysłu aż po serwis posprzedażowy, od sterownika aż po wał 
napędowy: całość nosi u nas nazwę Motion Centric Automation.

Klienci mogą w całej rozciągłości polegać na naszych ekspertach 
w zakresie dystrybucji i projektowania. Szybko wdrażają się 
oni w Państwa nowe koncepcje maszyn, rozumiejąc przy tym 
nawet najdrobniejsze szczegóły. Pozwala to nam na niezawodne 
wspólne wdrożenie tej innowacji na rynek. Tym wyróżnia się 
Lenze jako innowacyjne przedsiębiorstwo. Sedno innowacji: tak 
wygląda swoboda w konstrukcji maszyn.

Państwa rozwiązań,  
nastawionych  
na klientów.
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Wspólnie 
można 
osiągnąć 
doskonałe 
rezultaty.



dla zadowolonych klientów: aktywne partnerstwo z krótkimi 
drogami decyzyjnymi oraz ofertę, precyzyjnie dostosowaną do 
stawianych wymagań. Na bazie tej prostej zasady już od wielu 
lat możemy sprostać ciągle rosnącym potrzebom klientów 
w przemyśle maszynowym.

Nasze doradztwo i innowacyjne oprogramowanie pomagają 
Państwu w doborze wymaganych produktów, efektywnej 
konstrukcji napędu i uruchomieniu.

Bycie Państwa partnerem jest dla nas równoznaczne 
z udostępnieniem wszystkich naszych kompetencji. Partnerstwo 
daje siłę na tworzenie wielkich dzieł. Warto więc liczyć przy tym 
na najlepszych.

Nasza prosta 

zasada 
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Produkujemy 
zadowolenie.



Różnorodność funkcji w harmonii: jako jeden z nielicznych 
dostawców systemowych możemy zapewnić Państwu dokładnie 
te produkty, które są wymagane dla każdego zadania związanego 
z konstrukcją maszyn – dokładnie tyle, bez zbędnych dodatków. 
Synonimem tego jest nasz asortyment produktów L-force, 
stanowiący spójną platformę do realizacji zadań napędów 
i automatyzacji. Decydującym czynnikiem jest przy tym 
ułatwienie wyboru wizualizacji, układu sterowania, falownika, 
silników oraz przekładni i elementów napędów. Bowiem 
odpowiednio do wymagań można orientować się na

Base-Line pozwala na realizację prostych zadań maszynowych, 
State-Line jest przeznaczona do bardziej skomplikowanych 
rozwiązań, a High-Line to linia pozwalająca sprostać najwyższym 
wymaganiom. Ponadto nasze produkty zapewniają łatwą 
obsługę, niezniszczalną jakość, dużą trwałość oraz niezawodne 
technologie.

Pięć centrów logistycznych gwarantuje światową dostępność 
i szybką dostawę – oczywiście bez uszczerbku dla naszej wysokiej 
jakości produktów. Jesteśmy zadowoleni dopiero po spełnieniu 
Państwa oczekiwań. Dzięki temu mogą Państwo skoncentrować 
się na podstawowych zadaniach – resztą zajmiemy się my.

trzech 
liniach.
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Procesowo 
uzasadnione 
najwyższe 
osiągi.



Wydajność, niezawodność oraz najwyższe osiągi – to nasze 
decydujące czynniki sukcesu dla Państwa maszyny. Po dostawie 
oferujemy Państwu przemyślane koncepcje serwisowe, 
zapewniające

i niezawodną eksploatację. Koncentrujemy się przy tym na 
kompetentnym wsparciu dzięki głębokiej wiedzy naszych 
specjalistów w fazie posprzedażowej.

Obejmuje ona zarówno przeglądy, prewencję i optymalizację, jak 
i pomoc w sytuacjach awaryjnych. Nasze moduły serwisowe są 
tak zaprojektowane, aby zawsze gwarantować niezawodność 
maszyny i pozwalać na wzrost wydajności. W przypadku 
nieprzewidzianych sytuacji gwarantujemy Państwu szybkie 
i bezproblemowe odtworzenie sprawności maszyny.

Naszym celem jest bycie zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni. 
Gdzie tylko możemy Państwu pomóc, tam wkładamy najwyższy 
wysiłek w realizację Państwa projektu. Cieszymy się na Państwa 
zadania. To takie proste!

trwałą
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Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy Lenze SE z Hameln (Niemcy). Wszystkie informacje 
zawarte w niniejszym prospekcie są aktualne w chwili oddawania do druku i stanowią tylko wstępne 
przedstawienie naszych możliwości. Ewentualne odchyłki barw od produktów oryginalnych są uwarunkowane 
techniką drukarską. Lenze jest jedynym właścicielem praw autorskich oraz praw ochronnych do wszystkich 
produktów. Jakiekolwiek wykorzystanie, zwłaszcza rozpowszechnianie, przedruk, wykorzystanie lub adaptacja 
niniejszego dokumentu są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody ze strony firmy Lenze.

Chcemy zapewnić wdrożenie Państwa pomysłów w życie! 
Zapraszamy do dowiedzenia się więcej o naszym myśleniu, 
naszych wizjach oraz naszych możliwościach upraszczania 
Państwa przyszłości. Oferujemy Państwu bezpośredni dialog 
i zapraszamy do wizyty:

 www. 
 Lenze.
 com
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