APA Industry
Działalność usługowa APA Industry
obejmuje szeroki zakres prac związanych
z automatyzacją i robotyzacją procesów
technologicznych oraz dostarczaniem
inteligentnej infrastruktury. Głównym
obszarem prac zleconych są usługi
obejmujące robotyzację stanowisk
produkcyjnych, integrację robotów w
istniejących już układach i optymalizację
procesów produkcji.

Oferta
Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług
ukierunkowanych na specyficzne potrzeby klienta
związane z budową, rozwojem oraz modernizacją
automatycznych linii produkcyjnych oraz samodzielnych
urządzeń automatyki przemysłowej. Wszystkie
działy APA Industry uzupełniają się podczas działań
projektowych na wielu płaszczyznach, dzięki czemu
możemy zaproponować naszym klientom kompleksowe
rozwiązania technologiczne na najwyższym poziomie
konkurując z czołówką światową z zakresu automatyki
przemysłowej.

Doświadczenie
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na
płaszczyźnie automatyzacji procesów i automatyzacji linii
produkcyjnych pozwala na realizację zaawansowanych
projektów przy indywidualnym podejściu do każdego
klienta oraz zastosowania unikatowych
i niepowtarzalnych rozwiązań technologicznych.

Możliwości
•

Wyświetlacze przemysłowe
Usprawniają procesy przemysłowe wyświetlając
komunikaty i alarmy.

•

Robotyka
Uruchomienie, modernizacja, optymalizacja
i rozwój zautomatyzowanych linii produkcyjnych
oraz robotów.

•

Inteligentny głośnik
Unikalny na rynku przemysłowy odtwarzacz
audio.

•

Elektryka
Projektowanie, budowa i modyfikacja układów
elektrycznych oraz instalacji niskiego napięcia do
1kV.

•

Elektronika
Elektronika usprawniająca procesy przemysłowe
oraz do wyświetlania komunikatów i alarmów.

•

Mechanika
Modelowanie bryłowe, hybrydowe, elementów
metalowych, tworzenie złożeń oraz dokumentacji
2D i 3D.

•

IT / Scada
Zbieranie danych o sterowanym procesie
i gromadzenie ich w centralnej bazie danych.

O nas
Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki
przemysłowej i systemów zarządzania budynkami.
Posiadamy 20 lat doświadczenia i dziesiątki udanych
wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin
i zakładów przemysłowych na całym świecie.

PRODUKT
POLSKI

Skontaktuj się z nami
Dział handlowy
+48 570 075 020
handlowy@apagroup.pl

Biuro
+48 32 231 64 43
info@apagroup.pl

Adres siedziby
APA Sp. z o.o.
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44-105 Gliwice
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e-mail: a.hajdasinski@nyenrode.nl
e-mail: p.castelijns@onsnet.nu

