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Dlaczego Europa Systems to najlepszy 
wybór jeśli chodzi o dostawcę systemów 
przenośników i urządzeń do składowania?
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JESTEŚMY PARTNEREM
OD TECHNOLOGII PRZENOŚNIKÓW  
ALE PRZED WSZYSTKIM W BIZNESIE

NASZE ZASOBY
LUDZIE I TECHNOLOGIA

NASZE  
KNOW-HOW

Wiemy że nie jesteśmy jedyni,ale jako 
jedyni spośród dostawców, chcemy być  
dla Was partnerami.

Wspieramy i doradzamy klientom w zakre-
sie optymalizacji procesów transportowych  
i projektowania systemów oraz urządzeń trans-
portu bliskiego.

JESTEŚMY INŻYNIERAMI, 
TO OZNACZA, ŻE 
ROZWIĄZUJEMY 
PROBLEMY, a wyzwania 
naszych klientów 
zmieniamy w sukcesy.

99,9% 0,14%

20 lat 35 krajów

100%

LUDZIE  = TEAM WORK
Jesteśmy zespołem 170 inżynierów, 
techników i specjalistów tworzących  
w interdyscyplinarnych zespołach de-
dykowane rozwiązania intralogistyczne. 

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY TRANSPORTU I SKŁADOWANIA  
realizujemy zarówno jako:

generalny wykonawca dla światowych producentów i dystrybutorów, 
jak i - partner technologiczny dla globalnych integratorów  
automatyki przemysłowej.

TECHNOLOGIA = MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE 
Nowoczesny zakład produkcyjny w Europie, o powierzchni 15 000 m2 gwa-
rantuje że 95% procesów produkcji naszych systemów odbywa się w 1 miejscu. 

reklamacji

doświadczeń na całym świecie korzysta z naszych 
rozwiązań

zaangażowania i dzielenia się wiedząprojektów wdrożonych bez opóźnień

REALIZUJEMY NA CZAS JESTEŚMY RZETELNI JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI

1700 zleceń produkcyjnych rocznie.



NASZE  
ROZWIĄZANIA

Nasze technologie łączą różne procesy, 
gwarantując niezawodność  
i wytrzymałość działania.

Zautomatyzowany, efektywny i bezpieczny transport różnych ładunków.

Optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni i pełna integracja  z ciągiem technologicznym.

Rocznie realizujemy  
350 dedykowanych zleceń, 
zaufało nam ponad 1000+ 
klientów  w Europie, połowa  
z nich to nasi stali klienci.

TECHNOLOGIA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

TECHNOLOGIA AUTOMATYCZNEGO SKŁADOWANIA

SYSTEM  
TRANSPORTU PALET

SYSTEM  
TRANSPORTU OPON 

SYSTEM TRANSPORTU  
CIĘŻKICH ŁADUNKÓW 

LINIA DO TRANSPORTU  
POJEMNIKÓW I KARTONÓW 

AUTOMATYCZNY  
MAGAZYN BLACH 

SYSTEM TRANSPORTU  
KONTENERÓW TERMOIZOLACYJNYCH 

AUTOMATYCZNY  
MAGAZYN DREWNA 

SYSTEM TRANSPORTU  
LEKKICH ŁADUNKÓW 

MAGAZYN  
PALET



EUROPA SYSTEMS

Żabów 76B
74-200 Pyrzyce, Polska
T +48 91 579 03 50
F  +48 91 579 03 51
info@europasystems.com
www.europasystems.com 

DEDYKOWANY KONTAKT:

Nasz ekspert ds. automatyki przemysłowej 
udzie l i  szczegółowych informacj i  po 
wypełnieniu formularza kontaktowego 
dostępnego na stronie: 
www.europasystems.com/contact

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej

Kompleksowe rozwiązania 
dla intralogistyki

Europa Systems to wiodący producent zauto-
matyzowanych systemów logistyki wewnętrz-
nej.

Jesteśmy zespołem 170 inżynierów, techni-
ków i wysokiej klasy specjalistów. Dysponu-
jemy jednym z najnowocześniejszych zakła-
dów produkcyjnych w Europie.

Mamy ponad 20 letnie doświadczenie zdoby-
te dzięki realizacji setek projektów dla klientów 
w 35 krajach.

Rozwiązujemy problemy, dostarczając świato-
wej klasy rozwiązania w zakresie automatyzacji 
i optymalizacji wewnętrznych procesów trans-
portu i magazynowania.


