
As easy as that.
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 „Gjør ting så enkelt  
som mulig –  
men ikke enklere.“ 

(A. Einstein) 



Lenze 
gjør  
mange ting  
enklere. 
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De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. 
I fremtiden skal man utføre stadig mer omfattende oppgaver på 
stadig kortere tid. Da er det bra å ha en partner på sin side som 
gjør mange av oppgavene enklere. Det er vår første prioritet.  
I sentrum for alt vi driver med setter vi deg.

Sammen med deg utarbeider vi den beste løsningen og setter 
dine ideer i sving med entusiasme og begeistring. Uansett om 
det er å optimalisere eksisterende maskiner eller utvikle nye. 
På de følgende sidene viser vi mangfoldet i kvalifikasjonene 
våre og der finner du alt om en av de ledende drev- og 
automatiseringsspesialistene innen maskinbygg. 

Vi streber etter enkelhet og perfeksjon. Det ligger i tenkemåten 
vår, og ses i alle detaljer i produktene og ytelsene våre. Gå 

 fem skritt
sammen med oss og skaff deg frirom for det vesentligste: 
Ideene dine.

Så enkelt er det.

Vennlig hilsen

Christian Wendler 
styreleder

Lenze 
gjør  
mange ting  
enklere. 
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Alltid 
en idé 
videre. 



Du vil bygge den beste maskinen, og har allerede de første  
ideene klar? Få dem ned på papiret sammen med oss - alt fra små 
innovasjonsskritt i detalj til komplett nye maskiner. Sammen 
utvikler vi et intelligent og bærekraftig konsept avstemt etter 
dine krav. Hvordan det er mulig? Ganske enkelt - ved hjelp av hver 
og en av våre 

 3000  
 medarbeidere 
 
som støtte i salg og service, utvikling, logistikksentra og 
produksjonsanlegg over hele verden. Vi tenker langsiktig og kan 
gi deg betydningsfulle impulser for morgendagens ideer allerede 
i dag. Dermed bringer vi prosjektene dine i stadig bevegelse. 

Vi samler fagkunnskap og sakkyndighet i det daglige arbeidet. 
Du vil utvilsomt dra nytte av vår store erfaring fra de mest ulike 
bransjer.

Vår begeistring for innovative ideer bygger på en lang tradisjon. 
Firmaet ble grunnlagt for over 60 år siden av Hans Lenze og 
har vært i familiens eie siden. Også i fremtiden vil familien lede 
foretaksgruppen og prege virksomheten på en bærekraftig måte. 
Alt dette danner grunnlaget for at du sammen med oss alltid er 
en idé videre. Det kan du stole på.
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For din idé
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Innovasjon 
brakt videre.



Maskinoppgavene dine representerer kjærkomne utfordringer for 
oss. Vi støtter deg med våre omfattende kunnskaper og leverer 
verdifulle impulser til innovasjonene dine. De enkelte bevegelses- 
og styringsfunksjonene blir helhetlig vurdert, og vi utarbeider 
gjennomgående drev- og automatiseringsløsninger. Så enkle som 
mulig og så omfattende som nødvendig. 

Bra for deg, for dermed blir utformingen av maskinen din 
vesentlig lettere å realisere. Og det er nettopp med dette at vi 
legger grunnlaget for en

 kundeorientert 

 løsning.
Som en av få tilbydere i markedet følger vi hele 
utviklingsprosessen av maskinen din – fra idé til ettersalg, 
fra styringen til drivakselen: Vi kaller det Motion Centric 
Automation.

Her kan du fullt og helt stole på våre salgs- og ingeniøreksperter. 
De setter seg raskt inn i maskinkonseptene dine og forstår hver 
eneste lille detalj. Slik gjør vi i fellesskap innovasjonene dine klare 
for markedet på en pålitelig måte. Det er dette som gjør Lenze til 
et innovativt foretak. Innovasjon brakt videre: Slik føles det å ha 
frirom ved maskinbyggingen.  
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Løsning

Maskin

Oppgaver

Motion Centric Automation
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Samarbeid 
i utviklings-
arbeidet.



for fornøyde kunder er et aktivt partnerskap med korte 
beslutningsveier og et individuelt avstemt tilbud. På grunnlag av 
disse enkle prinsippene møter vi kundenes stadig mer spesielle 
behov innen maskinbygg. 

Vi bistår med gjennomgående rådgivning og innovativ 
programvare ved utvalg av alle produkter, ved energieffektiv 
drevdimensjonering, prosjektering og idriftsetting. Med et 
profitabelt resultat for deg, nemlig en helt riktig drevløsning 
og en slank prosess langs verdiskapningskjeden. 

Som din partner er det en selvfølge for oss at vi stiller hele vår 
kompetanse til din disposisjon. Med skreddersydde partnerskap 
utvikler vi store ting. Du kan trygt forvente det beste.

 Vår enkle
 oppskrift
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Du

Know-how

Vi
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Vi 
produserer 
tilfredshet.



Funksjonsmangfold i samklang: Som en av få komplettilbydere 
kan vi levere nøyaktig de produktene du virkelig trenger til enhver 
maskinoppgave – verken mer eller mindre. Vår produktportefølje 
L-force er en konsistent plattform for realiseringen av drev- og 
automatiseringsoppgaver. Det letter valget av visualisering, 
styring, omformere, motorer og drev samt drevelementer.  
I henhold til kravene du stiller, kan du orientere deg langs 

 

Base-Line for grunnleggende, State-Line for omfangsrike og  
High-Line for krevende maskinoppgaver. Våre produkter har 
enkel håndtering, uslitelig kvalitet, lang levetid og pålitelige, 
tidsaktuelle teknologier. Det kan vi love.

Fem logistikksentra sørger for verdensomspennende 
tilgjengelighet og rask levering – selvfølgelig i den 
produktkvaliteten du er vant til. Vi er først tilfreds når vi 
overgår dine forventninger. Du kan trygt konsentrere deg om 
kjerneoppgavene dine. Vi sørger for resten.

tre 
 hovedlinjer.
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Driftsbetinget 
maksimalytelse.



Produktivitet, pålitelighet og ny toppytelse hver dag – det er våre 
avgjørende suksessfaktorer for maskinen din. Etter levering tilbyr 
vi gjennomtenkte servicekonsepter for 

 varig
og sikker drift. Her står kompetent støtte i fokus, i form av den 
utmerkede brukerkompetansen våre erfarne ettersalgsspesialis-
ter innehar.

Støtten omfatter såvel inspeksjon, forebygging og optimalisering 
og krisehjelp. Våre servicemoduler er laget for å øke din maskins 
pålitelighet og ytelse. Dersom noe uforutsett skulle inntreffe, gir 
vi deg rask og problemfri reparasjon av maskinen din.

Vår ambisjon er alltid å være der hvor du trenger oss. Uansett 
hvilken støtte du trenger, gir vi alt for at du kan realisere 
prosjektet ditt. Så enkelt er det!
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Dette dokumentet er et åndsverk som tilhører Lenze SE, Hameln (Tyskland). Samtlige angivelser i dette 
prospektet overensstemmer med informasjon som forelå på trykketidspunktet, og tjener bare som 
forhåndsinformasjon. Eventuelle fargeavvik fra originalproduktet har trykketekniske årsaker. Lenze har enerett 
til og er eksklusiv innehaver av opphavsretten. Enhver bruk, spesielt distrubusjon, ettertrykk, utnyttelse og 
omarbeidelse av dette dokumentet kan bare finne sted med uttrykkelig og skriftlig samtykke fra Lenze. 

Vi vil gjerne fremme ideene dine! Finn ut mer om vår tenkemåte, 
våre visjoner og hvordan vi kan gjøre fremtiden enklere for deg. 
Gå i direkte dialog med oss, eller besøk oss på :

 www. 
 Lenze.
 com
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