
 Grupy produktów
 +   Czujniki wykrywania obiektów i pomiaru odległości
 +   Czujniki wizyjne i kamery do automatycznego przetwarzania obrazu
 +   Zaawansowane skanery profilu

 Product groups
 +   Object detecting and distance sensors
 +   Vision sensors and image processing cameras
 +   Advanced profile scanners

 Unikatowe cechy produktów
 +   Posiadamy kompletne portfolio w zakresie czujników dla przemysłu opakowaniowego
 +    Baumer od lat należy do liderów rynku w dziedzinie miniaturyzacji czujników przemysłowych
 +   Czujniki z wiązką lasera dochodzącą do 0.1 mm
 +   Duży wybór czujników w wykonaniu higienicznym
 +     Opracowaliśmy bariery świetlne bez odbłyśnika – technologia SmartReflect
 +   Promujemy prostą obsługę i wdrażanie czujników wizyjnych oraz skanerów profilu

 Unique selling propositions
 +   We have a complete portfolio of sensors for the packaging industry
 +   Baumer is the market leader in the field of miniaturization of industrial sensors
 +   Sensors with a laser beam of up to 0.1 mm
 +    Large number of sensors in hygienic design
 +    We have developed light barriers without reflector – SmartReflect technology
 +   We promote simple maintenance and implementation of vision sensors and profile scanners

 Nasze powody do dumy
 +   Produkujemy najdokładniejszy mechaniczny wyłącznik krańcowy na świecie z powtarzalnością 1 mikrometra
 +     Baumer jest pierwszą firmą, która wdrożyła HIPERFACE DSL®, poszerzając swoją ofertę enkoderów przemysłowych 

i HeavyDuty o wydajne jednostki wyposażone w światowej sławy interfejs

 Our reasons to be proud of
 +   We produce the most accurate mechanical limit switch in the world with repeatability of 1 micrometer.
 +   Baumer is the first company who implemented HIPERFACE DSL®, expanding its industrial and HeavyDuty encoders 

offer with efficient units equipped with a world famous interface

 Inspirujące fakty / Inspiring factsSprzedaż przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej 
(temperatura, ciśnienie, poziom)

Dobór i konfiguracja urządzeń
Projektowanie metod i torów pomiarowych 

Doradztwo techniczne
/ Sales of industrial control and measuring equipment 

(temperature, pressure, level)
Selection and configuration of devices

Design of measuring methods and tracks
Technical consultancy

!

Poznaj nas / Meet us:

Baumer Polska Sp. z o.o.  

92-333 Łódź | ul. Wydawnicza 1
Tel. +48 42 676 73 30
sales.pl@baumer.com
www.baumer.com

Rok założenia 
/ Year of establishment

2002

40 lat 
doświadczenia w zakresie czujników indukcyjnych

/ 40 years 
of experience in inductive sensors

w 1988 r. Baumer otrzymał zlecenie produkcji czujników 
do europejskiej rakiety startowej Ariane

/ in 1988 Baumer was contracted to produce sensors 
for the European starter rocket Ariane
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Liczba pracowników 
/ Number of employees

10

 +   Czujniki procesowe
 +   Enkodery
 +   Czujniki nachylenia / przyspieszenia

 +   Process sensors
 +   Encoders
 +   Tilt / acceleration sensors

https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf
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