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NASZA  OB IETN ICA

Bezpieczeńs two jes t  pods tawową 

pot r zebą ludzką .  Bezp ieczeńs two jes t 

równ ież  naszą  mot ywacją  do  rozwoju . 

Codz ienn ie  t ys iące  ludz i  po lega na 

naszych produktach.  Jes teśmy gwaran -

c ją  tego  zau fan ia ,  spe łn ia jąc  od 

1953 roku najwyższe  wymagan ia  w 

bezp ieczeńs tw ie . 

Stefan Euchner  | Par tner Zarządzający

ŻADEN W YSIŁEK W BEZPIECZEŃSTWIE NIE JEST TAK WIELKI,
BYŚMY PRZESTAWALI JE ROZWIJAĆ. 

Bezpieczeństwo ludzi, maszyn i produkcji - to jest to co nasza rodzinna f irma, aktualnie w trze-
cim pokoleniu, prezentuje. Jako eksperci w przemysłowej inżynierii bezpieczeństwa rozwijamy 
produkty dopasowane do wymagań naszych klientów ze wszystkich branż przemysłu. Zabezpie-
czają one dostęp do stref niebezpiecznych maszyn oraz systemów i pozwalają zminimalizować 
zagrożenia, chroniąc ludzi i procesy. 

Bezpieczeństwo nie jest ściśle związane z komponentami. Dla nas bezpieczeństwo to wiedza, 
którą dysponujemy. Wspieramy naszych klientów w zakresie daleko większym niż tylko produkty. 
Prowadzimy konsultacje i szkolenia na całym świecie, a także gwarantujemy szybki dostęp do 
naszych ekspertów.



EUCHNER  
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NAS I  KL IENC I  NA  P IERWSZYM MIEJSCU

ROZUMIEMY NASZYCH KLIENTÓW, 
PONIEWAŻ ICH SŁUCHAMY

Jest prosty powód dlaczego traktujemy naszych klientów jako partnerów: im bliżej współpracu-
jemy, tym lepiej jesteśmy w stanie zrozumień i zaspokoić ich potrzeby. Jakość to coś więcej niż 
wytrzymałość czy niezawodność. Jakość jest odzwierciedleniem funkcjonalności wobec wszyst-
kich oczekiwań naszych klientów. 

POSTRZEGAMY KLIENTÓW JAKO KOGOŚ WIĘCEJ NIŻ KUPUJĄ-

CYCH NASZE PRODUKT Y.  DL A NAS SĄ ONI  CENIONYMI 

PARTNERAMI,  Z  KTÓRYMI WSPÓLNIE ROZWIJAMY NA JLEPSZE 

ROZWIĄZANIA

Bywa, że spełnienie tych oczekiwań związane to jest z produkcją małoseryjną i idealnie dopaso-
waną do konkretnych potrzeb aplikacji. Wspólnie z klientem znajdujemy najlepsze rozwiązanie 
i natychmiast je wdrażamy dysponując naszą wszechstronną produkcją. 



EUCHNER  
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ZATRUDNIAMY 800 PRACOWNIKÓW I  POSIADAMY 40 ODDZIAŁÓW ORAZ 

DYSTRYBUTORÓW NA CAŁYM ŚWIECIE,  DL ATEGO JESTEŚMY WSZĘDZIE 

TAM, GDZIE POTRZEBUJĄ NAS KLIENCI

CO JEST KLUCZEM DO BLISKOŚCI Z KLIENTEM?
MAŁE ODLEGŁOŚCI. 

Bezpieczeństwo jest wymagane na całym świecie, ale nie w każdym kraju przepisy i standardy 
zdefiniowane są tak samo. Doradzanie klientom w Ameryce czy Azji na takim samym poziomie 
kompetencji jak w Europie, wymaga znajomości lokalnego prawa. Nasza zgrana sieć oddziałów 
i dystrybutorów w 40 krajach, pozwala nam wspierać wszystkich klientów, niezależnie od ich 
lokalizacji. 

J ESTEŚMY  ZAWSZE  BL ISKO

Nie tylko dostęp do wsparcia jest kluczowy. Ogromną zaletą jest również mały dystans. Nawet 
dostęp do perfekcyjnej komunikacji elektronicznej, nie zastąpi osobistej rozmowy. To jest szcze-
gólnie ważne dla f irmy EUCHNER, gdyż sednem naszej działalności jest szybkie reagowanie 
na potrzeby klientów. Osobisty kontakt jest tutaj kluczowy. Dlatego nieustannie rozwijamy się 
na tym polu.



EUCHNER  

ODDZIAŁÓW I 
DYSTRYBUTORÓW40800

PRACOWNIKÓWPONAD
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CO ŁĄCZY 
WSZYSTK IE  G AŁĘZ IE 
PRZEMYSŁU? 
NASZA  INŻYN IER IA 
BEZP IECZEŃST WA 

Obrab i a rk i

Maszyny  budowlaneEne rg i a  odnaw ia l naMaszyny  paku j ące

Au tomot i ve
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I n t r a l og i s t y ka P r zemys ł  d r zewny

L in i e  mon tażoweWt r yska rk i

NASZA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃST WA JEST 

UŻY WANA WSZĘDZIE TAM, GDZIE JEST PO-

TRZEBA CHRONIENIA LUDZI ,  PRODUKCJI  LUB 

PROCESÓW. NIE WAŻNE JAK BARDZO WSZECH-

STRONNE W YMAGANIA MA PRZEMYSŁ,  BO 

NASZE PRODUKT Y SĄ W STANIE SPEŁNIĆ JE 

WSZYSTKIE. 

P r zemys ł  pap i e rn i c z y
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PONAD 10  % NASZYCH PRACOWNIKÓW PRACUJE W DZIALE BADAŃ 

I  ROZWOJU.  JEST TO WSKAŹNIK,  JAK WAŻNA DL A NAS JEST POTRZEBA 

INNOWACJI .

ROZWÓJ JEST NASZĄ TRADYCJĄ

Od początku naszego istnienia jesteśmy firmą innowacyjną, gdyż to właśnie wynalazek za-
inicjował założenie f irmy. Emil Euchner zbudował urządzenie zwane rzędowym wyłącznikiem 
krańcowym na początku lat 50. ubiegłego stulecia. Żaden istniejący wówczas zakład nie chciał 
podjąć się jego produkcji, gdyż popyt na rynku wydawał się zbyt niski. Dlatego Emil Euchner 
zdecydował, że produkcję wynalazku ulokuje w domowym warsztacie w piwnicy domu, położo-
nego w Stuttgarcie.  

Ten pionierski duch towarzyszy naszej f irmie do dnia dzisiejszego. Pomimo ciągłego rozwoju 
istniejących produktów poprzez coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania, wielokrotnie podej-
mujemy tworzenie produktów, które stają się standardami. Przykładem jest pierwszy przycisk 
zezwolenia i zintegrowanie technologii transponderów RFID z komponentami bezpieczeństwa. 
Bez względu na to, czy znajdujemy pojedyncze rozwiązanie dla naszego klienta, czy tworzymy 
pionierskie rozwiązania dla inżynierii bezpieczeństwa, naszą misją jest ciągły rozwój bezpie-
czeństwa dla ludzi, maszyn i produkcji. 

ROZPOZNAJEMY TRENDY, ROZWIJAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Cyfryzacja, sieci przemysłowe, Industry 4.0: zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, maszyn i pro-
cesów w przyszłości, wymaga rozpoznania i uwzględnienia obecnych trendów. Przywyknęliśmy 
do wybiegania myślami w przód i wprowadzania ciągłej innowacji. Dlatego, już od pewnego 
czasu, wiele naszych produktów nie składa się tylko z elementów mechanicznych, ale również 
inter fejsów komunikacyjnych oraz wydajnych aplikacji zapewniających pracę w różnych typach 
sieci przemysłowych. 

I NNOWACJA  JEST  NASZĄ  TRADYCJĄ



EUCHNER  
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JAKO DODATEK W KREOWANIU NIEZAWODNYCH PRODUKTÓW, 

EUCHNER DA JE COŚ WIĘCEJ.  EUCHNER TO GWARANCJA DOSTĘPU 

DO WSPARCIA NA NA JW YŻSZYM POZIOMIE.  PODOBNIE JEST Z 

DOSTĘPEM DO SZEROKIEGO PORTFOLIO USŁUG. 

WSPARCIE,  NA KTÓRYM MOŻESZ POLEGAĆ. 

Historia naszej f irmy to ponad 60 lat doświadczenia we wszystkich aspektach inżynierii bezpie-
czeństwa. Nasze członkostwo w narodowych komitetach normalizacyjnych zapewnia nam aktu-
alną znajomość obowiązujących przepisów, norm oraz nadchodzących zmian. To pozwala nam 
na stworzenie czegoś więcej niż najwyższego standardu naszych produktów. Jesteśmy w stanie 
szkolić i wspierać naszych klientów we wszystkich zagadnieniach bezpieczeństwa, odciążając 
tym samym producentów maszyn i operatorów. 

Nasi eksperci, oprócz usług konsultacji i walidacji, mogą towarzyszyć inżynierom już na wcze-
snych etapach konstruowania maszyn. Eksperci pozwalają na implementację dyrektywy ma-
szynowej i prowadzą analizę ryzyka. Jest to ukłon w stronę bezpieczeństwa późniejszych ope-
ratorów. W tym zakresie prowadzimy rzetelną ocenę ryzyka, uwzględniającą również przepisy 
wewnątrz f irm i regulacje zdrowotne. Ponadto oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, które po-
zwalają operatorom maszyn i systemów być na bieżąco z najbardziej istotnymi zagadnieniami 
bezpieczeństwa. Nasi specjaliści regularnie informują o nowych standardach, aplikacjach czy 
produktach zarówno w naszej f irmie jak i u klienta.

SERWIS  I  WSPARC IE



EUCHNER  



14   |   15

Pr z yc i sk i  ze zwo l en i aWy ł ączn i k i 
bezp i ec zeńs twa

Wie l o f unkcy j ny  zes t aw
d r zw iowy  MGB

Wyłączniki bezpieczeństwa monitorują 
położenie osłon ruchomych maszyn i 
urządzeń. Otwarcie takiej osłony powo-
duje natychmiastowe podanie sygnału 
do zatrzymania wszystkich elementów 
niebezpiecznych maszyny. W zależno-
ści od aplikacji dostępne są różne wa-
rianty i technologie wykonania.

Przyciski zezwolenia są używane 
wszędzie tam, gdzie personel pracu-
je bezpośrednio w strefie zagrożenia 
maszyn lub urządzeń. Ich kompakto-
wa i ergonomiczna budowa, czyni ich 
uniwersalne w niemal każdej aplikacji, 
jak np. operowanie robotem w trybie 
pracy ręcznej. 

Wielofunkcyjny zestaw drzwiowy MGB 
jest specjalnym typem wyłącznika bez-
pieczeństwa z blokowaniem. Oprócz 
ochrony przed dostępem do strefy 
niebezpiecznej, oferuje wiele innych 
funkcji. Najważniejszym jest to, że 
wszystkie funkcje drzwi bezpieczeń-
stwa zawarte są w jednym, kompakto-
wym urządzeniu. 

Wy ł ąc zn i k i  bezp i ec zeńs twa 
z  b l okowan i em

Wyłączniki bezpieczeństwa z blokowa-
niem są używane do zabezpieczenia 
osłon ruchomych przed przypadkowym 
otwarciem podczas pracy maszyny. W 
zależności od aplikacji dostępne są 
różne warianty i technologie wykona-
nia. 

WSZECHSTRONNE PORTFOL IO
URZĄDZEŃ BEZP IECZEŃST WA
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PORTFOLIO PONAD 7,000 PRODUKTÓW, POZWAL A NA DO-

STARCZENIE BEZPIECZEŃST WA LUDZI ,  MASZYN I  PROCE-

SÓW WSZĘDZIE TAM, GDZIE JEST ONO NIEZBĘDNE

Ręczne  s t ac j e  ope ra to r sk i e  i 
z ada jn i k i  e l e k t ron i c zne . 

E l ek t ron i c zny  s ys tem 
k l ucz y  EKS

Modu ł y  kon t ro l ne 
i  p r zekaźn i k i  bezp i ec zeńs twa

Moduły kontrolne i swobodnie progra-
mowalne sterowniki bezpieczeństwa 
służą do monitorowania i zarządzania 
pracą wszystkich komponentów bez-
pieczeństwa oraz innych sygnałów bez-
piecznych. Są uniwersalne w użyciu, a 
modułowa budowa pozwala na dowolne 
rozbudowanie układu. 

Ręczne stacje operatorskie mogą być 
używane do obsługi i kontroli maszyny 
bezpośrednio w jej pobliżu. Dodatko-
wo, stacje mogą być wyposażone w 
elementy bezpieczeństwa. W tym wy-
padku stacje wyposażone są w przycisk 
awaryjnego zatrzymania oraz przycisk 
zezwolenia.

Kontrola dostępu poprzez przypisy-
wanie i administrację praw to typowe 
aplikacje dla elektronicznego systemu 
kluczy EKS. System składa się z klu-
cza elektronicznego i stacji czytającej 
klucz w sposób bezkontaktowy. System 
EKS jest otwarty i może być dowolnie 
konfigurowany pod wymagania kon-
kretnej aplikacji w przemyśle. 

Wy ł ąc zn i k i  k r ańcowe

Precyzyjna detekcja pozycji jest w au-
tomatyce domeną wyłączników krań-
cowych. Są one używane do pozycjo-
nowania i kontroli różnych ruchów w 
sekwencji pracy maszyn. Niezależnie 
czy jest to wyłącznik pojedynczy czy 
rzędowy, wszystkie wyłączniki są za-
projektowane tak, by spełnić wymaga-
nia niemal każdej aplikacji.  
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OSIĄGANIE NA JLEPSZYCH W YNIKÓW TO NIE POZOSTAWIANIE 

NICZEGO PRZYPADKOWI.  UWAGA MUSI  BYĆ SKUPIONA NA KAŻDYM DETALU. 

TAK W YGLĄDA NASZA PRODUKCJA NA KAŻDYM JEJ ETAPIE.

GŁĘBIA PRODUKCJI I  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI.

Zaspokajanie potrzeb klientów w sposób szybki i elastyczny wymaga wydajnych procesów pro-
dukcyjnych. Najważniejszym priorytetem jest tutaj jakość, na którą składa się nowoczesny park 
maszynowy, dobrze wyszkolony personel i system kontroli jakości pracujący równolegle na 
każdym etapie produkcji. Większość komponentów używanych do produkcji naszych urządzeń 
produkujemy sami w Niemczech. Robimy to by zachować najwyższą jakość naszych produktów 
oraz wspieramy rodzimą gospodarkę. 

Nasze portfolio zawiera ponad 7,000 przetestowanych i sprawdzonych produktów. Wielu klientów 
wybiera nas jednak nie z tego powodu. Nie szukają oni pojedynczego produktu, lecz zamiast 
tego chcą odpowiedzi na ich nowe wyzwanie. Doświadczenie jakie zdobyliśmy przez dziesię-
ciolecia pozwala nam na zalezienie rozwiązań wspólnie z naszymi klientami. Nasza elastyczna 
produkcja, która zapewnia najwyższą jakość również dla produkcji małoseryjnej, pozwala na 
precyzyjny proces wdrożenia nietypowego produktu. 

NASZA  PRODUKCJA :  SKUP IONA  NA  JAKOŚC I



EUCHNER  
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MOŻESZ W YMAGAĆ WIELE OD NASZYCH PRODUKTÓW, 
Z PEWNOŚCIĄ TO ZNIOSĄ. 

Zapewnienie odpowiedniej jakości w naszej f irmie rozpoczyna się jeszcze przed rozpoczęciem 
produkcji. Wszystkie potencjalne materiały i komponenty są testowane w naszych laboratoriach. 
Tylko w momencie, gdy przejdą wszystkie testy, są one dopuszczone do produkcji.

Gotowe produkty również muszą wiele przejść by opuścić obszar produkcji. Muszą przejść wie-
loetapowy proces kontroli jakości idący równolegle z procesem produkcji, który jest słusznie 
uznany za wyjątkowo surowy. Najnowocześniejsze technologie, nasze własne centrum testów 
i cer tyf ikowany system zapewnienia jakości, utwierdza naszych klientów w przekonaniu, że 
otrzymują od EUCHNER dokładnie to, czego oczekują: najwyższej, dostępnej na rynku jakości. 

Nasze środki kontroli jakości obejmują kompleksowe badania laboratoryjne, które dostarczają 
nam bardzo cennej wiedzy o naszych produktach. Jak materiały zachowują się w warunkach 
ekstremalnych? Jak solidnie i precyzyjnie zachowują się komponenty bazowe? Łączymy te do-
świadczenia z wiedzą ekspertów, by osiągać lepsze rezultaty, a naszym klientom dostarczać 
więcej korzyści. 

BARDZ IEJ  RYGORYST YCZNY  N IZ  RZECZY WISTOŚĆ : 
NASZE  TEST Y  JAKOŚC IOWE 

JEŻELI  JEST COŚ WAŻNIEJSZEGO DL A NAS NIŻ NASZE PRODUKT Y,  TO JEST TO ICH JAKOŚĆ. 

IDZIEMY NA T YM POLU TAK DALEKO, ŻE ROZWINĘLIŚMY WŁASNE CENTRUM TESTÓW, 

GDZIE SPRAWDZAMY PRODUKT Y KROK PO KROKU.



EUCHNER  
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CO JEST  PRZESŁANKĄ  DO ZADOWOLENIA 
KL IENTÓW?  ZADOWOLENI  PRACOWNICY.

ROBIMY WIĘCEJ NIŻ T YLKO ZATRUDNIAMY PRACOWNIKÓW, TAKŻE ICH SZANUJEMY. 

W ZAMIAN,  OTRZYMUJEMY COŚ,  CO JEST KORZYŚCIĄ DL A KLIENTÓW: 

ZAANGAŻOWANIE I  LOJALNOŚĆ. 

WIĘKSZY SUKCES OSIĄGAMY RAZEM.

Pracownicy odgrywają specjalną rolę dla f irmy EUCHNER, ponieważ maszyny nie są w stanie 
tworzyć innowacji. Innowacje płyną z umysłów ludzi, a to wymaga poczucia spełnienia i rozwoju 
osobistego na każdej płaszczyźnie. My w EUCHNER sprzyjamy tworzeniu kultury charaktery-
zującej się szacunkiem, docenianiem i samo motywacją. Gdziekolwiek to możliwe, promujemy 
naszych pracowników, dodając im odwagi do wzięcia odpowiedzialności i zaangażowania się w 
nasz sukces. Dotyczy to wszystkich działów i pozycji w f irmie EUCHNER. 



EUCHNER  
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WIELU POSTRZEGA OCHRONĘ ŚRODOWISKA JAKO PRAWNE ZOBOWIĄZANIE. 

MY ROBIMY TO Z PRZEKONAŃ. UNIKANIE ODPADÓW I  OCHRONA ZASOBÓW, 

JEST GWARANCJĄ BEZPIECZNEJ PRZYSZŁOŚĆI  KAŻDEGO Z NAS.

NA JWAŻN IEJSZA  RZECZ,  JAKĄ  CHRONIĄ 
NASZE  PRODUK T Y?  PRZYSZŁOŚĆ

EUCHNER TRAKTUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWAŻNIE. 

Jako f irma ponosimy ogromną odpowiedzialność społeczną. Składa się na nią ochrona środo-
wiska i zasobów naturalnych. 

Poczyniliśmy kroki w celu ochrony środowiska i zrównoważony rozwój jest naszym celem nad-
rzędnym, a cele te zostały zakotwiczone w naszej kulturze korporacyjnej bardzo dawno temu. 
Dowodem na to jest cer tyf ikat zgodności z DIN ISO 14001, który pomaga nam rozwijać i wdrażać 
przyjazne środowisku technologie, procesy i produkty. Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia 
cer tyf ikatów, to także kwestia postawy. Z tego względu nieustannie optymalizujemy procesy, w 
celu maksymalnego wykorzystania materiału i minimalnego zużycia energii. 

Pozostając przy temacie energii: skupiamy uwagę na odpowiedzialnym użyciu energii potrzebnej 
na ogrzewanie budynków obecnych i projektowanych. Odzyskiwanie energii oraz wykorzystanie 
energii geotermalnej do ogrzewania budynków ma dla nas ogromne znaczenie. 

Po prostu. Korzystanie z energii geotermalnej do ogrzewania w prosty sposób redukuje emisję 
CO2 do atmosfery o 60 % w porównaniu do wcześniejszego ogrzewania olejowego. Pozwala nam 
to również na bardziej wydajne systemy klimatyzacji, które pozwalają redukować emisję CO2 o 
45 % w porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów.
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W YNAL AZEK NASZEGO ZAŁOŻYCIEL A ,  EMIL A EUCHNERA,  ROZPOCZĄŁ 

HISTORIĘ SUKCESU, KTÓRY TRWA DO DZISIA J ,  I  MAMY NADZIEJĘ NA POWIĘK-

SZENIE GO W PRZYSZŁOŚCI .

WIELE SIĘ ZMIENIŁO.
NASZE WARTOŚCI POZOSTAŁY

Patrząc w przeszłość na naszą f irmę rodzinną, która obecnie zarządzana jest przez trzecie po-
kolenie, jesteśmy dumni z tego, co zostało stworzone przez ponad 60 lat. Wszystko rozpoczęło 
się w piwnicznym warsztacie w Stuttgarcie, gdzie Emil Euchner zbudował rzędowy wyłącznik 
krańcowy w 1953 roku. Jego wynalazek był kamieniem węgielnym, na którym została zbudo-
wana międzynarodowa firma, która zatrudnia ponad 800 pracowników w ponad 40 krajach na 
całym świecie. 

K I EDY  POMYSŁ  PRZEKSZTAŁCA  S IĘ  W 
M IĘDZYNARODOWĄ F IRMĘ

Jesteśmy zadowoleni z rozwoju i bardzo wdzięczni naszym pracownikom, bez których ten rozwój 
nie byłby możliwy. Jesteśmy również dumni, że pozostaliśmy firmą rodzinną do dnia dzisiejsze-
go – prowadzimy biznes oparty na ciągłości i zaufaniu w relacjach z klientami, pracownikami 
i par tnerami w biznesie. 



EUCHNER  

Emil Euchner, założyciel firmy i wynalazca rzędowego 
wyłącznika krańcowego przy stole kreślarskim 

Siedziba firmy w Leinfelden w Niemczech rok 1956
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KAMIEN IE  M ILOWE

1940 

Założenie f irmy inży-
nierskiej przez Emila 
Euchnera

1953 

Założenie 
EUCHNER + Co.
w Leinfelden

1961 

Syn Wolfgang Euchner 
przejmuje zarządzanie 
biznesem

1980 

Kolejna rozbudowa 
firmy w Leinfelden

1982 

Otwarcie oddziału w 
Wielkiej Brytanii

1987 

Otwarcie oddziału w 
krajach Beneluxu

1991 

Otwarcie oddziału 
w Szwajcarii oraz 
założenie spółki joint 
venture w Indiach

1996 

Otwarcie 
oddziału 
w Brazylii

1997 

Michael i Stefan Euchner 
przejmują zarządzanie 
f irmą

1970 

Uruchomienie produk-
cji w Unterböhringen

1971 

Rozbudowa firmy w
Leinfelden

1998 

Otwarcie 
oddziału
 w Hiszpanii

1940 1961 1970 1971 1980 1982 1987 1991 1996 19971953 1998

1989 

Otwarcie oddziału w 
Austrii i USA

1989



EUCHNER  

2004 

Budowa nowej 
siedziby f irmy w 
Leinfelden

2005 

Otwarcie oddziału 
na Węgrzech

2009 

Otwarcie 
dodatkowego 
oddziału w 
Indiach

2018 

Uruchomienie 
nowego systemu 
magazynowego 
z atmosferą 
o obniżonej 
zawartości tlenu.
Założenie spółki 
zależnej w Polsce

2001 

Otwarcie oddziału 
we Francji i w Korei 
Południowej

2012 

Nowoczesne centrum 
logistyczne i budynek 
produkcji rozpoczyna 
działalność w Leinfelden. 
Stefan Euchner przejmu-
je zarządzanie f irmą

2011 

Otwarcie biura 
sprzedaży w 
Japonii

2006 

Budowa centrum 
logistycznego i 
budynku produkcji 
oraz otwarcie od-
działu w Chinach

2013 

EUCHNER świętuje 60. lecie 
istnienia: 600 pracowników zatrud-
nionych na świecie. Otwarcie 
oddziału w Turcji, rozszerzenie 
produkcji w Leinfelden 

2008 

Otwarcie oddziału 
w Czechach

2017 

Otwarcie oddziału 
w Kanadzie

2003 

EUCHNER świętuje 50. lecie 
istnienia f irmy: 360 pracowników 
na całym świecie

2015 

EUCHNER powiększa się w Chinach i przenosi 
do większego budynku administracji i produkcji. 

Otwarcie oddziału w Japonii oraz Meksyku

2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2018
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1952

RGBF

Skonstruowanie 
pierwszego rzędo-
wego wyłącznika 
krańcowego

1972

NG

Pierwszy ustanda-
ryzowany wyłącz-
nik krańcowy

1981

NZ/VZ 

Pierwszy wyłącznik 
krańcowy z osob-
nym aktywatorem

1988

TZ

Pierwszy wyłącznik 
bezpieczeństwa z 
ryglowaniem

1989

CIS C02

Indukcyjny system 
identyfikacji z 
transponderami 
do kodowania 
narzędzi i tacek 
na produkcji

1991

ZS

Pierwszy na 
świecie przycisk 
zezwolenia

1992

HBA

Rozwój ręcznych 
stacji operator-
skich 

1995

TP

Pierwszy wąski 
i symetrycz-
ny wyłącznik 
bezpieczeństwa 
„ustanowienie 
standardu”

2020

CTM

Kompaktowa blo-
kada z technologią 
transponderów 

2019

CES-C07

Najmniejszy wyłącz-
nik bezpieczeństwa 
dotychczas z komu-
nikacją IO-Link

1998

CES

Pionier w inte-
gracji technologii 
RFID i inżynierii 
bezpieczeństwa

2001

EKS

Nowy system 
kluczy opartych na 
technologii RFID

2002

CEM 

Pierwszy zamek 
magnetyczny z 
ryglowaniem i 
technologią RFID

2007

CET

Pierwszy zamek z 
ryglowaniem oraz 
technologią RFID

2008

MGB

Unikalny, 
wielofunkcyjny 
zamek drzwiowy z 
ryglowaniem

2014

CTP

Pierwszy zamek 
bezpieczeństwa 
z ryglowaniem i 
technologią RFID 
w tradycyjnej 
budowie

2016

MGB2 Modular

Modułowy system 
bezpieczeństwa 
do integracji jako 
zamek bezpieczeń-
stwa drzwi

2018

MGBS

Wąskie zabezpiecze-
nie drzwi ochron-
nych do ochrony 
osób i procesów

Ka m i e n i e  m i l owe  w  p o r t t f o l i o  p r o d u k tów 



THAN SAFETY
 SAFETY

SAFETY

EUCHNER Sp. z o.o. 
Krasińskiego 29
41-019 Katowice
Polska
info@euchner.pl
www.euchner.com
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