Fácil assim.
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"Faça tudo o mais simples possível,
mas com qualidade."
(Adaptado livremente
de A. Einstein)
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Tudo
é mais
fácil com
Lenze.

O forte dinamismo dos tempos atuais o coloca em confronto
com novos e diversos desafios. No futuro, você precisará lidar de
forma bem sucedida com tarefas mais extensas em prazos cada
vez mais curtos. Então, é bom saber que você tem ao seu lado um
parceiro que pode facilitar muitas destas tarefas. Esta é a nossa
maior prioridade e o foco de nossa ação é você!
Com a nossa abordagem motivada e comprometida, trabalhamos
junto com você para criar a melhor solução e colocar suas idéias
em movimento - independente se deseja otimizar uma máquina
existente ou desenvolver uma nova. Nas páginas seguintes,
você aprenderá sobre nosso amplo conjunto de habilidades e
descobrirá tudo o que precisa saber sobre um dos melhores
especialistas em acionamento e automação no setor de
engenharia de máquinas.
Sempre nos empenhamos para facilitar e atingir a perfeição em
tudo o que fazemos. Isto é a base de nosso pensamento, serviços,
e está presente em cada detalhe de nossos produtos. Siga

5 passos

conosco e obtenha liberdade e espaço para o que realmente
importa: suas idéias.
É fácil assim!
Atenciosamente,

Christian Wendler Presidente
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Desenvolvendo idéias

Sempre
à frente
com novas
idéias.
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Desenvolvendo idéias

Você deseja construir a melhor máquina possível e já tem idéias
iniciais? Então, vamos juntos colocá-las no papel, começando
com passos pequenos, porém inovadores até obter máquinas
completamente novas. Trabalhando juntos, desenvolveremos um
conceito sustentável e inteligente, perfeitamente alinhado com
seus requerimentos específicos. Como fazemos isso exatamente?
É fácil: utilizando plenamente cada um dos

3000
funcionários
que trabalham em nossas instalações de vendas, serviços,
desenvolvimento, produção, e centros logísticos. Estamos sempre
um passo à frente e já podemos lhe prover conceitos inovadores
hoje mesmo, para as idéias de amanhã, mantendo seus projetos
na direção correta.
Obtemos e transmitimos nosso conhecimento e especialização
como parte de nossas operações cotidianas. Certamente você
se beneficiará com a vasta experiência que acumulamos ao
trabalhar em diferentes setores da indústria.
Nossa paixão por idéias inovadoras também tem uma longa
tradição, totalizando mais de 60 anos, quando Hans Lenze
fundou a empresa que permanece na família Lenze até hoje. A
família continua com a responsabilidade do grupo empresarial
e irá moldar tudo o que fazemos no futuro. Tudo isto cria os
fundamentos que asseguram à você sempre estar um passo a
frente trabalhando conosco. Você pode confiar!
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Esboçando conceitos

Direto ao
coração da
inovação.
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Esboçando conceitos

Vemos as aplicações de suas máquinas como desafios bemvindos, ajudando você com nossa ampla experiência e
proporcionando conceitos valiosos para suas inovações. Aqui
temos uma visão holística das funções de movimento e controle,
e esboçamos soluções de acionamento e automação consistentes
e completas para você - mantendo tudo o mais fácil possível e
extenso conforme o necessário.
Essas são boas notícias para você, já que torna muito mais fácil
transformar suas idéias de concepção de máquina em realidade.
De fato, é precisamente assim que criamos os fundamentos para
a

sua solução

voltada

ao cliente.
Somos um dos poucos fornecedores no mercado que acompanha
você durante todo o processo de desenvolvimento de sua
máquina - desde as idéias iniciais percorrendo todo o caminho
até o pós-venda; e do sistema de controle ao eixo de transmissão.
Isto é o que chamamos de Motion Centric Automation
(Automação Centrada no Movimento).
E você pode confiar em nossos especialistas em vendas
e engenharia para obter exatamente o que deseja. Esses
especialistas são altamente qualificados para explorar os
conceitos de sua máquina e são capazes de entender até mesmo
os mínimos detalhes. Ao trabalharmos juntos, garantimos que
suas inovações serão guiadas até sua maturidade de mercado
de forma confiável. Isto é o que caracteriza a Lenze como uma
empresa inovadora. Direto ao coração da inovação: isso é
liberdade de engenharia.

Máquina

Tarefas

Automação Centrada
no Movimento

Solução
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Implementando soluções

Juntos
desenvolvemos
soluções.
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Implementando soluções

Nossa
fórmula

fácil
para ter clientes satisfeitos é estabelecer uma parceria ativa
com processos de tomadas de decisão rápidas e uma oferta de
produtos compatíveis com cada cliente. Temos usado este fácil
princípio para atender aos requisitos cada vez mais específicos
dos clientes no setor de engenharia de máquinas durante muitos
anos.
Com consultas consistentes e completas, e software inovador,
nossos especialistas estão disponíveis para ajudá-lo a selecionar
os produtos certos, projetar soluções de acionamento
específicas, planejar sua implementação e concluir o processo
de comissionamento com sucesso. Os resultados para você?
Processos curtos e lucrativos ao longo de sua cadeia de valor
agregado.
Como seu parceiro, iremos colocar todo nosso conhecimento à sua
disposição. Trabalhando em parceria para desenvolver soluções
personalizadas, podemos fazer grandes coisas acontecerem.
Ao trabalhar conosco, espere simplesmente o melhor.

Conhecimento
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Fabricando máquinas

Produzimos
satisfação.
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Fabricando máquinas

Diversidade funcional em perfeita harmonia: como um dos
poucos fornecedores de gama completa, podemos fornecer
precisamente os produtos que você realmente precisa para
qualquer tarefa de máquina - nem mais, nem menos. Nosso
portfólio de produtos L-force, uma plataforma consistente para
executar tarefas de automação e acionamento, é inestimável sob
este aspecto. O ponto chave aqui é: este portfólio facilita muito
selecionar corretamente a visualização, sistema de controle,
inversores, motores, redutores, e elementos de acionamento.
Com base em suas necessidades, você também pode escolher
entre

três

linhas.

A Base-Line é a solução ideal para as tarefas básicas, a StateLine é perfeitamente adequada para tarefas mais abrangentes
e a High-Line é a solução ideal para tarefas de máquinas
complexas e exigentes. Também garantimos um fácil manuseio,
alta qualidade, uma longa vida útil e tecnologias confiáveis em
sintonia com os desenvolvimentos mais recentes para todos os
nossos produtos.
Cinco centros logísticos garantem a disponibilidade global
e entregas rápidas - tudo, claro, com a mesma qualidade de
produto que você espera da Lenze. Só ficamos satisfeitos quando
ultrapassamos as suas expectativas. Então, continue a focar a
sua atenção no seu próprio núcleo de especialidade - e deixe que
cuidamos de todo o resto.
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Garantindo produtividade

Desempenho
máximo
em operação.
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Garantindo produtividade

Produtividade, confiabilidade e desempenho máximo
diariamente - estes são nossos fatores de sucesso para sua
máquina. Após a entrega, oferecemos-lhe conceitos de serviço
bem planejados para garantir operação segura

continuada.
Aqui, o principal foco está no suporte técnico, baseado na
experiência de aplicação excelente de nossa equipe de pósvendas altamente qualificada e capacitada.
Isto inclui inspeção, prevenção, otimização e nosso serviço
de emergência. Nossos módulos de serviço são voltados
especificamente para garantir a confiabilidade de sua máquina e
aumentar o seu desempenho. E caso aconteça algum imprevisto,
garantimos colocar sua máquina em funcionamento novamente
de forma rápida e sem problemas.
Nossa missão é estarmos disponível para você sempre que
precisar. E temos sempre prazer em fornecer-lhe o melhor
serviço possível para ajudá-lo na implementação do seu projeto.
Aguardamos notícias suas. É fácil assim!
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Estamos empenhados em levar suas idéias para frente! Saiba
mais sobre nossa abordagem, nossas maneiras de pensar, nossas
visões e como podemos facilitar, e muito, as coisas para você no
futuro. Você está mais do que convidado a entrar em contato
conosco diretamente ou nos visitar através do site

www.
Lenze.

com
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