
As easy as that.
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 “Tee asiat niin yksinkertaiseksi  
kuin mahdollista –  
mutta ei yksinkertaisemmaksi.” 

(A. Einstein) 



Lenze  
tekee asiat 
yksinker- 
taiseksi.
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Nopeat muutokset asettavat meille kaikille monenlaisia 
vaatimuksia. Meidän on suoriuduttava yhä laajemmista 
toimeksiannoista yhä lyhyemmässä ajassa. Silloin on hyvä olla 
rinnalla kumppani, joka tekee asioista yksinkertaisempia. Se on 
meidän ensisijainen tavoitteemme – toimintamme keskipisteessä 
olet juuri sinä!

 Toimimme yhdessä kanssasi löytääksemme parhaan ratkaisun, 
minkä jälkeen toteutamme ideasi innokkaasti. Toteutamme 
niin olemassa olevan laitteiston optimoinnin kuin täysin 
uuden koneen kehittämisen. Seuraavilla sivuilla esittelemme 
monipuolista osaamistamme ja kerromme mielenkiintoisia 
asioita maailman johtavasta koneenrakennuksen voimansiirron ja 
automatiikan asiantuntijasta.

Pyrimme yksinkertaiseen toteutukseen ja tavoittelemme 
täydellisyyttä. Se näkyy kaikessa ajattelussamme, kaikissa 
palveluissamme ja tuotteidemme jokaisessa yksityiskohdassa. 
Kulje siis mukanamme

 5 askelta
ja ota aikaa oleelliseen: omille ideoillesi. 

Niin yksinkertaista se on!

Terveisin,

Christian Wendler, 
hallituksen puheenjohtaja

Lenze  
tekee asiat 
yksinker- 
taiseksi.
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Aina 
idean 
verran 
edellä. 



Haluatko rakentaa parhaimman koneen ja sinulla on jo ideakin 
valmiina? Tuokaamme ideasi yhdessä paperille oli kyse sitten 
pienen yksityiskohdan pienestä innovaatiosta tai kokonaisesta 
uudesta koneesta. Yhdessä kehitämme juuri sinun tarpeisiisi 
soveltuvan älykkään ja toimivan konseptin. Entä toteutus? Se on 
helppoa, sillä apunasi ovat kaikki 

 3000  
 työntekijäämme 
 
maailmanlaajuisesti edustettuina myynti- ja huoltopisteissä, 
kehityslaitoksissa, logistiikkakeskuksissa ja tuotantotehtaissa. 
Me kaikki olemme aina askeleen edellä ja voimme tarjota sinulle 
jo tänään vinkkejä huomisen ideoista – näin pidämme projektisi 
jatkuvassa liikkeessä. 

Ammattitaitomme ja tietämyksemme ovat joka päivä käytössäsi. 
Saat todellista hyötyä laajasta kokemuksestamme eri aloilta.

Intomme luoda innovatiivisia ideoita on peräisin 
vuosikymmenten varrelta: yli 60 vuotta sitten Hans Lenze perusti 
tämän yrityksen. Siitä lähtien Lenze on ollut perheyritys. Myös 
tulevaisuudessa perhe vastaa yhtymän toiminnasta ja takaa 
kestävän toiminnan. Kaikki tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden 
olla kanssamme aina yhden idean verran edellä. Siihen voit 
luottaa.
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Sinun ideasi

Chile

Argentiina Uusi-Seelanti

Etelä-Afrikka Australia

Meksiko

Keski-
Amerikka

Venezuela

Kolumbia

Brasilia

Syyria
Libanon

Israel

AlgeriaMarokko

Iran

Pakistan

Bangladesh

Intia

Sri Lanka

Egypti

Mauritius

Singapore

Taiwan

Thaimaa

Vietnam
Filippiinit

Malesia

Indonesia

Yhdistyneet Arabiemiraatit

USA

Kanada

ItävaltaSveitsi
Ranska RomaniaKroatia

Serbia-Montenegro
Bulgaria

Makedonia
Italia

TurkkiPortugali
Espanja

Kiina
Etelä-Korea

Japani
Bosnia-Hertsegovina

Kreikka

Slovakia

Islanti

Iso-Britannia/
Irlanti

Norja Ruotsi Suomi

Tanska

Viro
Latvia 
Liettua

Valko-Venäjä
Alankomaat

SaksaBelgia
Luxemburg

Puola

Unkari Ukraina

Venäjä

Tšekki

Slovenia

Tunisia
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Räätälöityjä 
innovaatioita.



Asiakkaidemme konetoimeksiannot asettavat tervetulleita 
haasteita. Saat tukea laajasta tietotaidostamme ja tuomme 
arvokkaan panoksen asiakkaan omiin innovaatioihin. 
Tarkastelemme yksittäisiä liike- ja ohjaustoimintoja 
kokonaisvaltaisesti ja luomme kattavia voimansiirto- ja 
automaatiosovelluksia asiakkaan räätälöityihin tarpeisiin: niin 
yksinkertaisesti kuin mahdollista, niin laajasti kuin tarpeellista.

Tästä on asiakkaalle se hyöty, että koneiden toteuttaminen on 
merkittävästi helpompaa. Näin voimme myös luoda perustan

Olemme yksi markkinoiden harvoista toimijoista, joka pystyy 
tarjoamaan asiakkailleen koneiden koko kehitysprosessin – aina 
ideasta jälkimarkkinointiin, ohjauksesta käyttöakseliin: tätä me 
kutsumme nimellä Motion Centric Automation. 

Voit huoletta jättää kaikki myyntihenkilökuntamme ja 
suunnittelijoidemme vastuulle. He perehtyvät nopeasti 
ja huolellisesti koneiston kokoonpanoon ja ymmärtävät 
pienimmätkin yksityiskohdat. Tällä tavoin voimme yhdessä tuoda 
innovaatiosi luotettavasti markkinoille. Juuri tämä saa Lenzen 
erottumaan edukseen innovatiivisena yrityksenä. Räätälöityjä 
innovaatioita: sitä on koneenrakennuksen vapaus.

 Asiakaskeskeiset 

 ratkaisut.
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Ratkaisu

Kone

Toimeksianto

Motion Centric Automation
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Yhdessä 
eteenpäin.



tyytyväisiin asiakkaisiin: aktiivinen yhteistyö ilman pitkiä 
komentoteitä ja yksilöllisesti määritetty toimeksianto. Tämän 
yksinkertaisen periaatteen perustana ovat jo pitkään olleet 
asiakkaiden yhä erityisemmät tarpeet koneenrakennuksen saralla.

Kattavan neuvonnan ja innovatiivisen ohjelmiston avulla 
autamme ammattitaitoisesti kaikkien tuotteiden ja 
energiatehokkaan kokoonpanon valinnassa, projektin 
organisoimisessa ja laitteiston käyttöönotossa. Lopputulos on 
asiakkaan kannalta kannattava: räätälöity ratkaisu ja kevyt 
prosessi asiakkaan oman arvoketjun mukaisesti. 

Yhteistyökumppanina meille on itsestään selvää, että tarjoamme 
kaiken ammattitaitomme asiakkaidemme käyttöön. Räätälöidyn 
yhteistyön tuloksena luomme yhdessä jotakin suurta. Valitse siis 
heti alusta saakka paras mahdollinen kumppani. 

 Yksinkertainen
 kaavamme
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Sinä

Tietotaito

Me
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Me  
rakennamme 
tyytyväisyyttä.



Monipuoliset tuotteet ja toiminnot sulassa sovussa: yhtenä 
markkinoiden harvoista kokonaisratkaisuja tarjoavista toimijoista 
voimme toimittaa asiakkaidemme toimeksiantoihin juuri ne 
tuotteet, joita todella tarvitaan – ei enempää eikä vähempää. 
Tätä varten on olemassa L-force-tuotevalikoima, joka muodostaa 
yhdenmukaisen alustan voimansiirto- ja automaatioratkaisujen 
toteuttamiseen. Etuna on se, että tämä helpottaa visualisoinnin, 
ohjauksen, taajuusmuuttajien, moottoreiden, vaihteiden ja 
käyttöelementtien valinnassa. Asiakas voi omien tarpeidensa 
mukaan valita yhden

Base-sarja perustoimintoihin, State-sarja laajempiin ja High-sarja 
vaativiin toimintoihin. Lisäksi takaamme, että tuotteemme mah-
dollistavat helpon käytön, pettämättömän laadun, pitkän käyttö-
iän ja luotettavan tekniikan, joka on aina ajan tasalla.

Viisi logistiikkakeskustamme takaavat maailmanlaajuisen 
saatavuuden ja nopeat toimitukset – aina hyväksi havaittua 
tuttua laatua. Olemme tyytyväisiä vasta, kun onnistumme 
ylittämään asiakkaidemme odotukset. Sinä voit rauhassa 
keskittyä yrityksesi ydinosaamiseen – me huolehdimme kaikesta 
muusta.

kolmesta 
sarjasta.
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Base-sarja

High-sarja

State-sarja

Konetoiminnot

kolmesta 
sarjasta.
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Toiminnot 
käyttövaa-
timusten 
mukaan.



Tuottavuus, luotettavuus ja päivittäiset huippusuoritukset – siinä 
merkittävimmät menestystekijät koneesi kannalta. Toimituksen 
jälkeen tarjoamme huolellisesti mietittyjä huoltopalveluja 
taataksemme koneiden luotettavan ja 

 pitkäikäisen
toiminnan. Keskipisteenä ovat asiantuntevat tukipalvelut, jotka 
perustuvat kokeneiden jälkimarkkinoinnin asiantuntijoidemme 
sovellusten laajaan tietotaitoon. 

Palvelut pitävät sisällään tarkastukset, ongelmien ehkäisyn, 
käytön optimoinnin ja hätätilanteiden selvittämisen. 
Huoltopalvelujemme tavoitteena on taata asiakkaidemme 
koneiden luotettava toiminta ja tuottavuuden lisääntyminen. 
Odottamattomissa tilanteissa lupaamme taata koneiden nopean 
ja sujuvan palauttamisen toimintakuntoon. 

Haluamme aina olla siellä, missä meitä tarvitaan. Toimimme 
asiakkaidemme tukena ja tarjoamme parasta palvelua 
asiakkaidemme projektien toteuttamiseen. Olemme todella 
iloisia saadessamme olla avuksi. Niin yksinkertaista se on!

Käytön varmistaminen1 2 3 4 5



Ehkäiseminen

Optim
ointiTarkastus

Hätätilanteiden selvitys



Tämä asiakirja on Lenze SE:n omaisuutta (Hameln, Saksa). Kaikki tässä esitteessä mainitut tiedot vastaavat 
painohetkellä voimassa olleita tietoja ja toimivat vain ennakkotietoina. Painoteknisistä syistä värivaihtelut ovat 
mahdollisia verrattuna alkuperäisiin tuotteisiin. Lenze on tekijänoikeuksien ja liitännäisten tekijänoikeuksien 
ainut ja yksinomainen haltija. Kaikki käyttö, erityisesti asiakirjan levittäminen, jälkipainokset, hyödyntäminen 
ja mukauttaminen on sallittua vain Lenzen erityisellä kirjallisella luvalla. 

Haluamme toteuttaa juuri sinun ideasi! Ota selvää 
ajatuksistamme, visioistamme ja tavasta, jolla voimme tehdä 
tulevaisuudestasi yksinkertaisempaa. Ota meihin yhteyttä tai 
tutustu Internet-sivustoomme osoitteessa: 

 www. 
 Lenze.
 com



Haluamme toteuttaa juuri sinun ideasi! Ota selvää 
ajatuksistamme, visioistamme ja tavasta, jolla voimme tehdä 
tulevaisuudestasi yksinkertaisempaa. Ota meihin yhteyttä tai 
tutustu Internet-sivustoomme osoitteessa: 

 www. 
 Lenze.
 com



13429394




