


Przekraczamy 
oczekiwania 
naszych klientów

Spróbuj,
zamiast mówić, że to niemożliwe.
Spróbuj i znajdź rozwiązanie.
Kazuma Tateisi
Założyciel firmy Omron

Yoshihito Yamada, prezes i dyrektor generalny

Od 80 lat tworzymy nowe, innowacyjne produkty we współpracy z naszymi klientami. 
Dzięki nim oraz naszym zmotywowanym, pełnym pasji i zaangażowania pracownikom, 
otwieramy podwoje do przyszłości i spełniamy potrzeby ludzi na całym świecie.



Jedna z 2000 największych spółek na świecie wg magazynu Forbes
Omron Corporation na giełdzie NASDAQ: OMRNY
Wysoka pozycja w indeksie Dow Jones Sustainability
Uznanie przez firmę Clarivate Analytics za jedną ze 100 najbardziej 
innowacyjnych firm na świecie w 2016 roku

 omron.me/omr_ir



80
lat doświadczenia w dziedzinie czujników i sterowania

Firmę założono w Osace (Japonia) w 1933 r.
2017
Przejęcie firmy Sentech, wiodącego 
producenta kamer przemysłowych

2015
Przejęcie firmy Adept Technologies, 
wiodącego dostawcy robotów inteligentnych, 
autonomicznych robotów mobilnych i usług

2006
Przejęcie grupy produktów 
bezpieczeństwa należącej do STI

2015
Przejęcie specjalizującej się w 
rozwiązaniach z zakresu kontroli 
ruchu firmy Delta Tau Data System

1974
Omron zakłada siedzibę w Europie

2017
Ogłoszono zawarcie porozumienia w sprawie 
nabycia firmy Microscan, globalnego dostawcy 
przemysłowych czytników kodów

1972
W Japonii powstaje pierwsza fabryka 
dla niepełnosprawnych pracowników

1933
Kazuma Tateisi  
zakłada firmę Omron



Fakty
Działalność firmy Omron

Sprzedaż wg rejonu geograficznego

Ochrona zdrowia
13%

Systemy,  
rozwiązania  
i usługi socjalne 
8%

Inne branże
9%

Podzespoły 
motoryzacyjne
16%

Automatyka 
przemysłowa 
42%

Podzespoły 
elektroniczne i 
mechaniczne 
12%

Sprzedaż roczna

miliarda euro

Ponad 36 000

117

6,6
Azja
70%

Europa
14%

Ameryka 
16%

6,6

pracowników na całym świecie

państw na całym świecie

miliarda euro sprzedaży rocznie



Yoshihito Yamada

…tworzymy nowe, innowacyjne produkty we współpracy z naszymi 
klientami. Tak było od zawsze — nasz rozwój rozpoczął się od chwili, w 
której znajomy naszego założyciela zasugerował, aby ten podjął się 
rozwoju szybkiego czasomierza stosowanego w fotografii 
rentgenowskiej. 
Ten duch współpracy stał się częścią DNA naszej firmy. Słuchamy naszych 
współpracowników i zachęcamy ich do udziału w naszych działaniach 
rozwoju produktu. To zachowanie wyróżnia nas na tle innych firm, a także 
znacznie zwiększa nasze możliwości – oraz możliwości naszych klientów.
Dlatego należy wymagać i oczekiwać od nas więcej. Dzięki temu 
będziemy tworzyć produkty, systemy i rozwiązania prowadzące do 
dalszego rozwoju.

Rozwijamy naszą 
działalność

Prezes i dyrektor generalny



6,3%
zysków
inwestujemy w badania i rozwój
Każdego roku inwestujemy wiele pieniędzy w badania i rozwój – nawet w obliczu niepomyślnych warunków na rynku – 
ponieważ innowacja i ciągłe dążenie do pokonywania nowych granic pozwalają nam tworzyć systemy i urządzenia niezbędne do 
przyszłego rozwoju. Dowodem sukcesu takiego podejścia jest nasza doskonała renoma innowacyjnej firmy.



1933  Precyzyjny czasomierz do 
zdjęć rentgenowskich

Zainspirowany sugestią znajomego, Kazuma 
Tateisi, założyciel firmy Omron, stworzył bardzo 
dokładny czasomierz do zdjęć rentgenowskich.

1960  Półprzewodnikowy 
przełącznik zbliżeniowy

W odpowiedzi na zaistniały popyt na rynku firma Omron 
stworzyła bezstykowy (półprzewodnikowy) przełącznik, 
który znacznie przekroczył oczekiwania klientów.

1964  Automatyczny drogowy 
sygnalizator świetlny

Firma Omron zainstalowała w Tokio pierwszy na świecie 
elektroniczny sygnalizator świetlny, który reaguje na natężenie 
ruchu, w celu zmniejszenia korków i liczby wypadków.

1987  Ultraszybki sterownik 
wykorzystujący logikę rozmytą

Firma Omron rozpoczyna intensywny rozwój technologii 
opartej na logice rozmytej. W 1987 prezentuje 
najszybszy kontroler logiki rozmytej na świecie.

2005  Technologia rozpoznawania twarzy
Unikatowy system wykrywania firmy Omron stał 
się inspiracją technologii wykrywania twarzy 
zastosowanej w smartfonach firm Apple i Samsung.

2011  Sterownik maszyn Sysmac
Integracja jednego kontrolera, jednego oprogramowania i 
jednej sieci maszynowej umożliwiła stworzenie następnego 
pokolenia systemów automatyzacji maszynowej.

2011  Sensing & Control + THINK
Technologia mająca na celu wyposażenie 
maszyn w ludzką inteligencję.

2017  Sztuczna inteligencja
Ogłoszono projekt sterownika do automatyzacji 
maszyn wyposażonego w algorytm sztucznej 
inteligencji (Al) z funkcją uczenia maszynowego.

Tworzenie 
innowacyjnych 
produktów od 80 lat
1200 wyspecjalizowanych pracowników ds. badań i rozwoju

8224 przyznane patenty



Ludzkość.
Praca z korzyścią dla społeczeństwa

L
Przyczyniamy się do tworzenia zrównoważonego 
społeczeństwa, ważąc wpływy gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne naszych działań.



1970
„ Dla maszyny — wydajna praca.  
Dla człowieka — radość tworzenia”. 

Teoria SINIC
Teoria SINIC, którą po raz pierwszy przedstawił w 1970 roku założyciel firmy Omron Kazuma Tateisi, definiuje 
wzajemny wpływ społeczeństwa, nauki oraz technologii. Nauka pozwala na stworzenie nowej technologii, 
która wzbogaca społeczeństwo, które z drugiej strony powinno wspierać rozwój techniczny i naukowy. To 
dialog, który trwa do dziś, i który nadaje ton kontaktom między naszą firmą i naszymi klientami, między 
inżynierami oraz użytkownikami końcowymi, czy też między producentami maszyn a konsumentami. Rozpala 
on naszą wyobraźnię, a także zachęca naszych klientów do bycia kreatywnymi.

Kazuma Tateisi, założyciel firmy Omron



Wprowadzanie 
innowacji  
do produkcji
Wzbogacanie życia ludzi 
na całym świecie



Zintegrowana 
automatyka
Płynna integracja technologii za  
pomocą zaawansowanego sterowania



Inteligentna 
automatyzacja
Przekształcanie danych z hali produkcyjnej 
w cenne informacje



Interaktywna 
automatyzacja
Tworzenie spójnej interakcji między 
ludźmi i maszynami



Kompleksowa 
oferta 
automatyki 
przemysłowej

200 000 
produktów do obsługi 
wejść, logiki, wyjść, 
bezpieczeństwa 
i robotyki

industrial.omron.pl

Bezpieczeństwo
Logika WyjścieRobotyka

Kontrola maszyn i ruchu  
w jednym
Nasze sterowniki stanowią serce 
każdego rozwiązania automatyzacji: 
sterują systemami sekwencjonowania, 
ruchu, regulacji temperatury, sieci, 
bezpieczeństwa i wizji – zarówno tych 
dedykowanych, jak i zintegrowanych 
w sterowniku maszynowym Sysmac.

Szybkie, elastyczne i całkowicie 
niezawodne
Wprawiamy w działanie logikę systemu 
sterowania — od przekaźników do 
wysoce precyzyjnych serwonapędów.

Zintegrowane rozwiązania robotów 
przemysłowych i mobilnych
Oferujemy rozwiązania z zakresu 
automatyzacji robotyki, do zastosowań 
zarówno w nowoczesnych fabrykach, jak 
i w ręcznych cyklach roboczych, 
korzystając z szerokiej gamy urządzeń 
sterujących i integrując robotykę w 
rozwiązaniach z zakresu automatyki.

Nasze roboty mobilne, inteligentne 
pojazdy autonomiczne (Autonomous 
Intelligent Vehicles, AIV), zostały 
opracowane z myślą o zwiększeniu 
poziomu wydajności operacji 
produkcyjnych logistycznych. Dzięki nim 
udało się nie tylko podnieść wydajność 
pracowników, umożliwiając im skupienie 
się na zadaniach wymagających 
zaawansowanych umiejętności, ale 
również zwiększyć przepustowość, 
ograniczyć czas przebywania maszyn, 
wyeliminować błędy i usprawnić proces 
identyfikowalności materiałów.

Wejście

Niedościgniony know-how 
w dziedzinie wdrożeń
Technologia detekcji, od podstawowych 
przełączników po zaawansowane 
systemy wizyjne, systemy wykrywania, 
rozwiązania kontroli i badań jakości 
oparte na doskonałej wiedzy 
technologicznej i sprawdzonym know-
how w dziedzinie wdrożeń.



Efektywne 
projektowanie 
szaf i rozdzielnic
Nowe możliwości dla szaf sterowniczych
Ludzie: prosta i łatwa produkcja szaf i rozdzielnic 
Łatwe podłączanie dzięki technologii Push-In Plus oraz wkładaniu i wyjmowaniu 
przewodów od przodu

Procesy: innowacje w technologii produkcji szaf i rozdzielnic 
Efektywne projektowanie, szybka konfiguracja, szybsze podłączanie przewodów

Szafy i rozdzielnice: ewolucja szaf sterowniczych 
Ograniczenie gabarytów, zmniejszenie przestrzeni martwej, odporność na drgania, 
usprawniony przepływ powietrza



Oprogra-
mo wanie

Łączność

Jedno zintegrowane środowisko programowania (IDE) do konfiguracji, 
programowania, symulacji i monitorowania oprogramowania.

Otwarte sieci: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, 
Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S, I/O link.



Lean
Podejście do produkcji 
zorientowane na klienta

Niedroga, inteligenta automatyzacja

Dostosowanie do potrzeb

Spełniamy 95% potrzeb za pomocą 
gotowych rozwiązań

Terminy realizacji zamówień od 35 dni do mniej niż 5 dni 
Średnia defektów 0,008%
Wzrost wydajności pracowników o 60%

Jeśli nasza standardowa oferta 200 000 produktów nie 
spełnia określonych wymagań, wystarczy zapytać.
1–3 tygodni na wprowadzenie drobnych zmian 
w istniejących produktach
6–10 tygodni w przypadku produktów niestandardowych
Projekty ad hoc w przypadku produktów dla określonych 
klientów

Wszędzie w Europie, w zaledwie 2 dni



„ Nasz sprzęt oraz systemy są niezbędną częścią całej maszyny. Są niezmierne 
ważne. Badanie wizualne, sterowanie ruchem i procesem, bezpieczeństwo — 
to dzięki tym czynnościom produkcja może trwać bez zakłóceń, a jakość 
pozostaje wysoka przez cały okres żywotności maszyny. Moim zadaniem jest 
zapewnić, aby klienci otrzymali najlepsze rozwiązanie, za każdym razem”. 
 
Ben van Boxtel, inżynier

Nasi 
inżynierowie

…doświadczeni, wyszkoleni i bardzo zmotywowani. Każdego dnia zmieniają 
świat. Jeśli masz problem konstrukcyjny, oni znajdą rozwiązanie. Jeśli 
borykasz się z problemem w systemie sterowania, z pewnością pomogą. 
Jeśli chcesz rozpocząć produkcję w innym kraju, otrzymasz od nich dane 
kontaktowe naszego eksperta w tym polu. 



365
dni w roku tworzymy nowe i innowacyjne  

maszyny we współpracy z klientami

Sprawiamy, że świetne pomysły naszych 
klientów są jeszcze lepsze

Laboratoria Tsunagi

myOmron.com

Centrum technologii automatyzacji, Barcelona
Porozmawiaj z najlepszymi inżynierami, wypróbuj najnowsze 
aplikacje, przetestuj nowe pomysły. Każdego roku 
organizujemy ponad 200 warsztatów.

Sprawiliśmy, że problemy ze współpracą podzespołów stały się przeszłością
Wyspecjalizowani inżynierowie pracujący w naszych laboratoriach Tsunagi 
zapewnią, że rozwiązania zawierające produkty wielu dostawców będą 
obsługiwane, dbając o zgodność z otwartymi standardami. Zakłady funkcjonują 
w Szanghaju (Chiny), Den Bosch (Holandia) i Kioto (Japonia).

Międzynarodowa społeczność w Internecie
Otwarta dla każdego klienta z rynku przemysłowego. Aż 25 000 zarejestrowanych 
użytkowników, 2200 artykułów z serii często zadawanych pytań; otrzymasz 
odpowiedź w 24 godziny; obsługujemy klientów w ich lokalnym języku.



Zalety 
globalnej sieci
Świat: 
ponad 36 000 pracowników  
w 117 krajach
Zapewniamy potrzebne wsparcie w skali globalnej
Globalna dostępność produktów
Badania i rozwój oparte na światowych wymaganiach
Globalna struktura pomocy technicznej i serwisu

Industrial Automation Europe — 
1700 pracowników w 22 krajach 
Rozumiemy lokalne rynki oraz ich potrzeby
Dostosowanie produkcji do lokalnych potrzeb
Struktura logistyczna
Produkcja
Centrum Napraw
Badania i rozwój



Lokalna  
pomoc techniczna  
w regionie EMEA
800 specjalistów

39 biur sprzedaży i obsługi

Nasza firma i nasi wyszkoleni inżynierowie są blisko fabryk naszych klientów oraz ich odbiorców. 
Globalna skala połączona ze znajomością lokalnych warunków i lokalnego rynku — do twojej dyspozycji. 



Jak możemy usprawnić twoją działalność?

 +31 (0) 23 568 13 00
 industrial.omron.pl

Dołącz do naszej rozmowy w Internecie

Śledź firmę Omron w serwisach Twitter lub Facebook, dołącz do nas 
w serwisie LinkedIn i oglądaj kanał firmy Omron w serwisie YouTube. 
Zapraszamy również na bloga Omron, gdzie publikujemy artykuły 
opisujące branżę automatyzacji od kuchni. 
Chcesz wiedzieć więcej na temat automatyzacji maszyn? Skontaktuj 
się z firmą Omron: razem stworzymy przyszłość.

 twitter.com/omroneurope
 youtube.com/user/omroneurope
 linkedin.com/company/omron
 blog.omron.eu

company_pl_bro_03


