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 "Allting ska göras så  
enkelt som möjligt –  
men inte enklare." 

(A. Einstein) 



Lenze 
gör  
mycket 
enkelt. 
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Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många 
utmaningar. I framtiden måste allt mer komplicerade uppgifter 
lösas på allt kortare tid. Då är det bra att ha en partner vid sin sida 
som gör många uppgifter enklare. Det viktigaste för oss – och det 
våra handlingar styrs av: dig! 

Tillsammans med dig utarbetar vi den bästa lösningen och ser 
med stor iver fram emot att sätta dina idéer i rullning. Oavsett 
om det handlar om optimering av en existerande maskin eller 
en nyutveckling. På följande sidor finns det mer att läsa om 
våra många olika färdigheter och om en av de ledande driv- och 
automationsspecialisterna inom maskinindustrin.  

Vi eftersträvar enkelhet och söker perfektion i det enkla. Det 
finns i vårt sätt att tänka, i våra tjänster och i varje detalj i våra 
produkter. Ta 

 5 steg
med oss och få mer utrymme för det som är viktigt:  
dina idéer. 

Så enkelt är det! 

Med vänliga hälsningar

Christian Wendler 
Koncernchef
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Alltid 
en idé 
före. 



Du vill konstruera den bästa maskinen och har redan en idé om 
hur det ska gå till? Låt oss sätta det på pränt tillsammans: allt 
från små innovationssteg i detaljerna till helt nya maskiner. 
Tillsammans utvecklar vi ett intelligent och hållbart koncept, helt 
och hållet anpassat efter dina krav. Hur går det till? Helt enkelt, 
med var och en av våra 

 3000  
 medarbetare 
 
på våra försäljnings- och servicepunkter, utvecklingscentraler, 
logistikcentra och produktionsfabriker. Alla medarbetare tänker 
alltid ett steg längre och kan redan idag ge viktiga impulser för 
morgondagens idéer – och på så sätt sätter vi dina projekt i 
rörelse på lång sikt.

Våra fackkunskaper och tekniska expertis samlar vi i det dagliga 
arbetet. Du profiterar med all säkerhet av den stora erfarenhet vi 
samlat på oss inom de olika branscherna.

Vi har en lång tradition av innovativa idéer att se tillbaka på: För 
över 60 år sedan grundade Hans Lenze företaget. Sedan dess 
har företaget stannat inom familjen. Även i framtiden kommer 
familjen att bära ansvaret för företagsgruppen och fortsätta att 
påverka våra handlingar under många år framöver. Allt det ligger 
till grund för att du tillsammans med oss alltid ligger en idé före. 
Det kan du lita på.
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För dina idéer
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Träffsäkra  
innovationer.



Dina maskinuppgifter är välkomna utmaningar. Vi stöttar dig 
med vår omfattande know-how och levererar värdefulla impulser 
för dina innovationer. De enskilda rörelse- och styrfunktionerna 
ser vi som en helhet och utarbetar kompletta driv- och 
automationslösningar åt dig: så enkelt som möjligt men inte mer 
komplicerat än nödvändigt. 

Det är bra för dig eftersom det på så sätt blir betydligt enklare 
att konstruera maskinen. Och hos oss är det just det som är 
grunden för

Som en av få på marknaden finns vi med under hela 
utvecklingsprocessen av din maskin – från idé till aftersales, från 
styrsystem till drivaxel: Vi kallar det Motion Centric Automation.

Lita på våra distributions- och engineeringexperter. De kan 
snabbt sätta sig in i maskinkoncept och förstår maskinerna in 
i minsta detalj. På så sätt gör vi gemensamt dina innovationer 
redo för marknaden. Det är det som gör Lenze till ett innovativt 
företag. Träffsäkra innovationer. Det kallar vi för svängrum inom 
maskinkonstruktionen. 

  dina
   kundorienterade 

  lösningar.
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Lösning

Maskin

Uppgifter

Motion Centric Automation

Dina maskinuppgifter är välkomna utmaningar. Vi stöttar dig 
med vår omfattande know-how och levererar värdefulla impulser 
för dina innovationer. De enskilda rörelse- och styrfunktionerna 
ser vi som en helhet och utarbetar kompletta driv- och 
automationslösningar åt dig: så enkelt som möjligt men inte mer 
komplicerat än nödvändigt. 

Det är bra för dig eftersom det på så sätt blir betydligt enklare 
att konstruera maskinen. Och hos oss är det just det som är 
grunden för

Som en av få på marknaden finns vi med under hela 
utvecklingsprocessen av din maskin – från idé till aftersales, från 
styrsystem till drivaxel: Vi kallar det Motion Centric Automation.

Lita på våra distributions- och engineeringexperter. De kan 
snabbt sätta sig in i maskinkoncept och förstår maskinerna in 
i minsta detalj. På så sätt gör vi gemensamt dina innovationer 
redo för marknaden. Det är det som gör Lenze till ett innovativt 
företag. Träffsäkra innovationer. Det kallar vi för svängrum inom 
maskinkonstruktionen. 

  dina
   kundorienterade 

  lösningar.
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Gemensam 
utveckling.



ör nöjda kunder: ett aktivt samarbete med korta beslutsvägar 
och ett individuellt anpassat erbjudande. Sedan många år tillbaka 
använder vi oss av denna enkla princip för att bemöta kundernas 
alltmer speciella behov inom maskintillverkningen.

Med rådgivning från början till slut och en innovativ mjukvara 
ställer vi vår kompetens till ditt förfogande vid val av produkter, 
energieffektiv drivkonstruktion, projektering och idrifttagning. 
Med ett lönsamt resultat för dig: en passande drivlösning och en 
snäv process längs värdetillväxtkedjan. 

Som din partner är det självklart för oss att ställa hela vår 
kompetens till ditt förfogande. Med ett skräddarsytt samarbete 
utvecklar vi stora ting. Räkna alltså med att få det bästa.  

 Vår enkla 

formel 
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Du

Know-how

Vi
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Vi producerar 
nöjda kunder.



kan vi för varje maskinuppgift leverera exakt de produkter 
som du verkligen behöver – varken mer eller mindre. Det står 
vår L-force produktportfölj för, en konsistent plattform för 
realiseringen av driv- och automationsuppgifter. Den avgörande 
punkten: det underlättar ditt val av visualisering, styrsystem, 
omriktare, motorer och växlar liksom drivelement. Beroende på 
dina krav finns det

att välja mellan.

Base-Line för grundläggande, State-Line för omfattande och 
High-Line för anspråksfulla maskinuppgifter. Förutom detta 
lovar vi enkel hantering, oförstörbar kvalitet, lång hållbarhet och 
pålitliga teknologier anpassade efter modernaste teknik.

Fem logistikcentra garanterar tillgänglighet över hela världen 
och snabb leverans – självklart till den produktkvalitet du är van 
vid. Vi är först nöjda när vi har överträffat dina förväntningar. 
Så du kan med andra ord fortsätta att koncentrera dig på dina 
huvuduppgifter – vi tar hand om resten.

tre 
   linjer

Tillverka maskiner1 2 3 4 5



Base-Line
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tre 
   linjer
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Driftbetingade 
topprestationer.



Produktivitet, tillförlitlighet och dagligen nya prestationstoppar – 
det är våra avgörande framgångsfaktorer för din maskin. Efter 
leveransen erbjuder vi genomtänkta servicekoncept för en

 

säker drift. I fokus står kompetent stöd tack vare den utmärkta 
praktiska know-how som våra erfarna experter inom Aftersales 
har.

Det inkluderar både service, prevention, optimering och hjälp i 
nödfall. Våra servicemoduler är inriktade på att garantera att 
maskinen arbetar pålitligt och att höja prestandan. Och om något 
oväntat skulle hända, garanterar vi att maskinens funktioner 
återställs snabbt och friktionsfritt. 

Vårt krav på oss är att alltid finnas där du behöver oss. Oavsett 
vad du behöver hjälp med för att realisera ditt projekt presterar 
vi alltid mesta möjliga. Vi ser fram emot att lära känna dig. Så 
enkelt är det!

kontinuerlig,
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n
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gService

Hjälp i nödfall



Denna broschyr är immaterialrättsligt skyddad egendom som tillhör Lenze SE, Hameln (Tyskland). Samtliga 
uppgifter i denna broschyr motsvarar den information som gällde vid tidpunkten för tryckningen och är 
förinformation. Möjliga färgavvikelser från originalprodukten beror på trycktekniken. Lenze är ensam och 
exklusiv ägare av copyright och närstående rättigheter. All form av användning, särskilt spridning, kopiering, 
användning och anpassning av detta dokument kräver Lenzes uttryckliga förhandsgodkännande i skriftlig 
form. 

Vi vill gärna vidareutveckla dina idéer! Ta reda på mer om vårt 
sätt att tänka, våra visioner och hur vi kan göra din framtid 
enklare. Kontakta oss eller besök oss på:

 www. 
 Lenze.
 com



Vi vill gärna vidareutveckla dina idéer! Ta reda på mer om vårt 
sätt att tänka, våra visioner och hur vi kan göra din framtid 
enklare. Kontakta oss eller besök oss på:

 www. 
 Lenze.
 com
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