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Poznaj nas / Meet us:

W Pawilonie
In Pavilion 

Rok założenia ABB sp. z o.o.
Year of establishment ABB sp. z o.o.

1x

1992

Grupy produktów

•   ABB jest wiodącą 
globalną fi rmą 
technologiczną, 
działającą w obsza-
rach elektryfi kacji, 
robotyki, automa-
tyki i systemów 
napędowych. 

•   Tworzymy inteli-
gentne rozwiązania 
dla fi rm z sektorów 
użyteczności pu-
blicznej, przemysłu 
oraz transportu 
i infrastruktury. 
ABB sp. z o.o. 
w Polsce powstała 
w 1992 roku. 

Unikatowe cechy produktów 

•   Na globalnej mapie ABB, Polska stanowi 
ważne centrum produkcji, m.in. aparatury 
SN, silników elektrycznych, napędów 
i rozwiązań dla trakcji.

•   Posiadamy centra kompetencyjne, 
inżynieryjne oraz R&D. 

•   Jesteśmy eksporterem nowoczesnych 
technologii. 

•   Udowadniamy, że dzięki technologiom cy-
frowym można zwiększać produktywność 
i wydajność zmniejszając jednocześnie 
zużycie energii i emisję w skali globalnej. 

•   Posiadamy wiodące portfolio produktów, 
usług i cyfrowych rozwiązań ABB Ability™ 
w obszarze elektryfi kacji, systemów napę-
dowych, robotyki i automatyki dyskretnej 
oraz systemów automatyzacji produkcji. 

Realizujemy ambitne cele w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 
• Dążymy do zeroemisyjności we własnej 

działalności produkcyjnej a także wspieramy 
w tym zakresie naszych klientów

• Chronimy zasoby zgodnie z ideą gospodarki 
obiegu zamkniętego

• Wspieramy rozwój lokalnych społeczności

We pursue ambitious goals in the fi eld 
of sustainable development.
• We enable a low-carbon in own 

operations and we support our 
customers in carbon neutrality

• We preserve resources covered 
by circularity approach

• We promote social progress

Product groups

•   ABB is a leading 
global technology 
company with 
comprehensive 
portfolio of electri-
fi cation, robotics, 
automation and 
motion products 
and systems.

•   We create intelli-
gent solutions for 
utilities, industry, 
transport and 
infrastructure 
sectors.

Product unique features

•   Poland is an important production center 
on the global ABB map. We manufacture, 
among others, LV and MV equipment, 
electric motors, drives and traction 
solutions. 

•   We have competence, engineering 
and R&D centers. 

•   We are an exporter of new technologies. 

•   We prove that digital technologies enable 
to increase productivity and eff iciency 
while reducing energy consumption 
and emissions on a global scale. 

•   We have leading portfolio of products, 
services and ABB Ability™ digital solu-
tions in electrifi cation, motion, robotics 
& discrete  automation and process 
automation area. 

Jako Grupa ABB / As the ABB Group

160+ 36%
60%

$550 $1,2125 000

ABB w Polsce od 30 lat wspiera modernizację polskiego przemysłu i energetyki 
/ ABB in Poland – 30 years of modernizing Polish industry and energy sectors

rozwiązań ABB Ability™ 
ABB Ability™ solutions

mld na R&D w 2021 r.
billion on R&D in 2021

zgłoszonych patentów 
patent applications

portfolio pomaga 
łagodzić zmiany 
klimatyczne 
of portfolio help to 
mitigate climate change

mld – szacowana łączna 
wartość rynków ABB 
(do 2025 r.)
billion – addressable 
market value by 2025

spośród ok. 7000 pracowników R&D rozwija oprogramowanie
of R&D employees are developing software

400+ projektów dla lokalnej społeczności i akcji charytatywnych w 2021 r.
projects for communities and donations in 2021

https://www.facebook.com/ABBPolska
https://www.youtube.com/user/ABBPolska
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fabb%2Fmycompany%2Fverification%2F

