
Je to tak jednoduché.

Nejvyšší 
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Rozvíjet nápady

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.  

Vytvořit koncepty

V úkolech pro Vaše stroje vidíme vítané výzvy. 
Podpoříme Vás naším rozsáhlým know-how  
a dodáme 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. 
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Zajistit provoz

Produktivita, spolehlivost a denně nové  
špičkové výkony - to jsou naše rozhodující 
faktory úspěšnosti pro Váš stroj. Po expedici 
Vám nabízíme promyšlené koncepce servisu  
pro trvale spolehlivý provoz. V popředí zde stojí 
kompetentní podpora díky excelentnímu 
aplikačnímu know-how našich zkušených 
specialistů. 

Vyrábět stroje

Rozmanitost funkcí v souladu: Jako jeden  
z mála kompletních dodavatelů Vám můžeme 
pro každou strojní úlohu dodat přesně ty 
výrobky, které také opravdu potřebujete –  
ne více a ne méně. K tomu slouží naše portfolio 
produktů L-force, konsistentní platforma  
pro realizaci pohonných a automatizačních úloh.

Vypracovat řešení

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

Lenze  
pro Vás mnohé 
zjednodušuje
Společně s Vámi vypracujeme nejlepší koncept řešení  
a s nadšením uvedeme Vaše nápady do pohybu. Nezáleží, 
zda při optimalizaci stávajícího nebo vývoji nového stroje. 
Snažíme se o jednoduchost a hledáme tak dokonalost.  
To se projevuje v našem myšlení, v našich službách  
a v každém detailu našich výrobků. Je to tak jednoduché!
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Celosvětový 
servis, 
jak ho 
potřebujete

Prevence

Optim
alizaceInspekce

Pomoc v nouzi
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Zde do sebe vše zapadá

Ať už realizujete Vaše projekty kdykoliv 
a kdekoliv, u nás můžete vždy počítat  
s velmi vysokým standardem kvality.  
To začíná našimi komplexními službami 
a zdaleka ještě nekončí naším sladěným 
produktovým portfoliem. Profitujete 
tak z krátkých dodacích lhůt, vynikající 
kvality výrobků a partnerského servisu 
přímo v místě, který se řídí výlučně  
dle Vašich požadavků. 

Umožňuje nám to našich 60 celosvětově 
rozšířených obchodních a servisních 
středisek. Aftersales péči zaručujeme 
rychlými dodávkami náhradních dílů, 
efektivní koordinací servisů a našimi 
zkušenými servisním techniky. Pro Váš 
stroj u nás do sebe vše zapadá. 

O to se staráme

Váš stroj posuzujeme komplexně  
a nabízíme Vám inteligentní servisní 
řešení pro trvale spolehlivý provoz. 
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. 

Naše jednotlivé služby můžete  
využít samostatně nebo v rámci 
individuálního procesního řetězce 
počínaje prohlídkami a prevencí,  
přes optimalizaci až po řešení  
pro nouzové situace. Na následujících 
stranách se nyní seznamte s naším 
poprodejním servisem na míru.  
U nás můžete jednoduše očekávat víc. 
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Jaká  
je situace?
Inspekce Lenze
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Váš stroj znáte přesně. Společně  
se naučíme znát ho ještě lépe  
a vytvoříme základ pro vhodná opatření.  
Tak například odkryjeme potenciály  
pro úsporu energie, slabá místa nebo rizika  
a objevíme cenné výkonové rezervy.  
Jedno je jisté: Váš stroj je u nás  
v těch nejlepších rukách. 

U nás na zkušebně:  

•  kontrola elektronických a elektromechanických 
pohonných a řídicích elementů se zvláštním  
zřetelem na funkčně kritické klíčové komponenty 

•  prověření návrhu a dimenzování pohonu  
a jeho energetické účinnosti 

• inventarizace stávajícího stroje
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Abychom společně zmenšili  
na minimum možná rizika  
pro Váš stroj, nabízíme Vám naši 
rozsáhlou preventivní péči. Podpoříme  
Vás při zvyšování disponibility  
a v případě poruchy snížíme reakční  
časy a prostoje na minimum.  
Tak šetříte čas i Vaše nervy. 

Prozíravé plánování:  

•  optimalizace skladových zásob náhradních 
dílů klíčových komponentů 

• vytvoření plánů inspekcí a údržby 
• vytvoření nouzových plánů 
• analýza rizik na základě FMEA 
•  údržba a preventivní výměna klíčových 

komponentů

Náhoda  
pod  
kontrolou 
Prevence Lenze



9



10

Zajistíme, aby Vaše zařízení běželo 
hladce a současně Vám ukážeme 
inteligentní možnosti optimalizace:  
Pod to spadá snížení Vašich nákladů  
na energii, zkrácení časů při změně 
výrobního sortimentu nebo lepší  
využití výkonu. O to se postaráme. 

Výkonové spektrum našeho partnerství: 
 
• zlepšení řídicích a regulačních parametrů 
• optimalizace dimenzování výkonu 
•  zkušební provoz při testovacích a provozních 

podmínkách 
•  integrační test v kombinaci s dalšími částmi 

zařízení 
•  školení provozovatele v místě dle konkrétních 

potřeb

Dobré 
vždy dělat 
ještě lépe 
Optimalizace Lenze
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Skvěle 
připraveni 
v každém 
ohledu

I v nouzové situaci se na nás můžete 
plně spolehnout. Na možné poruchy 
se komplexně připravujeme. Stane-li 
se něco nepředvídatelného, zajistíme 
rychlou a bezproblémovou opravu  
a důkladnou analýzu závady. S námi 
poběží Vaše projekty prostě spolehlivě.

Bez výjimky jsme tu pro Vás:  

•  celosvětová expertní helpline - dostupná  
ve více než 30 zemích, 24 hodin denně,  
365 dní v roce 

•  tým specialistů pro Německo:  
20 servisních techniků a inženýrů 

• dodávky všech výrobků Lenze během 24 hodin 
•  rychlé opravy a montáže – management 

logistiky a přímé dodávky kurýrem 
•  management závad a jejich analýza přímo  

na místě: 8D analýza příčin 
• identifikace a odstranění slabin 

Opatření pro nouzové situace Lenze



Expertní helpline 
celosvětově: 
008000 24hours (008000 24 46877) 

Expertní helpline 
pro Německo: 
telefon  +49 5154 82-1111 
telefax  +49 5154 82-1112 
Service@Lenze.de



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 nyní ještě více 
informací o našem myšlení, o našich vizích a o tom, jak Vám 
můžeme v budoucnu mnohé zjednodušit. Kontaktujte nás přímo 
nebo nás navštivte na:

 www. 
 Lenze.
 com





13426601


