
Průkopník
Včera. Dnes. Zítra.

Se zvědavostí a odhodláním jsou Sensor People z Leuze 

průkopníky inovativních řešení a technologických milníků 

v průmyslové automatizaci již více než 50 let. 

Jsou poháněni úspěchem svých zákazníků. 

Včera. Dnes. Zítra. 

http://wegbereiter.leuze.com/en/
http://wegbereiter.leuze.com/en/


Společnost Leuze 

ve zkratce

Založeno 1963

Struktura společnosti GmbH + Co. KG, plně rodinná

Výkonný ředitel Ulrich Balbach

Sídlo společnosti Owen/Teck Germany

Prodejní společností 20

Výrobních závodů 5

Technologických 

kompetenčních center

3

Distributorů > 40

Zaměstnanců > 1,200

V neustále se měnícím průmyslovém světě s 

vámi hledáme nejlepší řešení pro vaše senzorové 

aplikace: inovativně, přesně a efektivně.



Výrobky s maximální 

uživatelskou přívětivostí

Náš rozmanitý výrobní program vám nabízí 

inovativní technologie s optimální použitelností 

a nejvyšším výkonem.

Spínací senzory Přenos dat

Měřící senzory Síťové a připojovací technologie

Bezpečnost Průmyslové zpracování obrazu

Identifikace Příslušenství a doplňkové výrobky



Spínací 

senzory

– Optické senzory

– Indukční senzory

– Kapacitní senzory

– Ultrazvukové senzory

– Optovlákonové senzory

– Vidlicové senzory

– Optické závěsy

– Speciální senzory



Měřící

senzory

– Senzory vzdálenosti

– Senzory pro polohování

– 3D senzory

– Optické závěsy

– Bar code positioning systems

– Vidlicové senzory



Bezpečnost

– Bezpečnostní laserové skenery

– Bezpečnostní světelné závěsy

– Jedno a více paprskové bezpečnostní

světelné závory

– Bezpečnostní uzamykací zařízení,

spínače a senzory

– Bezpečnostní PLC a relé

– Služby v oblasti bezpečnosti strojních

zařízení



Identifikace

– Stacionární a ruční čtečky čárových kódů

– Stacionární a ruční čtečky 2D kódů

– RFID systém



Přenos dat

– Systémy pro optický přenos dat



Síťové a připojovací 

technologie

– Připojovací technologie

– Modulární připojovací jednotky



Průmyslové zpracování 

obrazu

– Senzory pro zpracování obrazu

– Smart kamera



Příslušenství a 

doplňkové výrobky

– Signální přístroje

– Montážní systémy

– Odrazky



Intralogistika

Strojírenství

Laboratorní technika

Balící průmysl

Automobilový průmysl

Specialisté pro vaše 

aplikace

Více než 50 let zkušeností a naše rozsáhlé 

aplikační znalosti z nás učinily specialisty 

v našich klíčových odvětvích.



+49 7021 573-0

info@leuze.com www.leuze.com

Zastoupení v České republice:

Schmachtl CZ spol. s r.o.

Vídeňská 185

252 50 Vestec

+420 244 001 500

office@schmachtl.cz

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1, 

73277 Owen, 

Germany

https://www.leuze.com/
https://www.linkedin.com/company/leuze-electronic-gmbh---co--kg
https://www.linkedin.com/company/leuze-electronic-gmbh---co--kg
https://www.youtube.com/user/LeuzeElectronicDE/
https://www.youtube.com/user/LeuzeElectronicDE/
http://twitter.com/TheSensorPeople
http://twitter.com/TheSensorPeople
https://www.xing.com/companies/leuzeelectronicgmbh+co.kg/updates
https://www.xing.com/companies/leuzeelectronicgmbh+co.kg/updates
https://www.facebook.com/LeuzeDE/
https://www.facebook.com/LeuzeDE/

