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O nas  
 

Firma Turck to jeden ze światowych liderów w dziedzinie automatyki przemysłowej. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 4800 pracowników w 30 krajach oraz posiada przedstawicieli 
w kolejnych 60 krajach. Oferta komponentów automatyki firmy obejmuje tysiące różnych urządzeń m.in. 
czujników, stacji rozproszonych I/O dla różnych protokołów transmisji i obszarów montażu, 
przetworników sygnałowych i techniki łączeniowej. Turck oferuje także kompleksowe systemy dla 
aplikacji wspomagających i optymalizujących produkcję, kontrolę jakości i utrzymanie ruchu. Są to m.in. 
przemysłowe systemy identyfikacji radiowej (RFID), systemy kontroli pobrań typu „pick-to-light” lub 
„call-for-parts” czy rozwiązania do kontroli wibracji. 

 
Polski oddział Turck sp. z o.o. jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim rynku od 

18 lat. Aktualnie zatrudnia ponad 50 osób, w większości inżynierów automatyków i elektryków. 
Posiada własny dział wsparcia technicznego, logistyki (w tym magazyn w Polsce) oraz wspiera swoich 
klientów poprzez 25 terenowych inżynierów sprzedaży. 

 
Firma Turck posiada własne centrum szkoleniowe na terenie swojej siedziby w Opolu. Na 

potrzeby szkoleń udostępnionych zostało kilkanaście modułowych stanowisk, które umożliwiają 
przetestowanie całego przekroju oferowanych produktów. Dzięki budowie modułowej zestawy 
szkoleniowe charakteryzują się wysoką mobilnością, co pozwala z jednej strony na tworzenie różnych 
konfiguracji szkoleniowych, natomiast z drugiej umożliwia przeprowadzenie wyjazdowych wykładów 
i ćwiczeń bezpośrednio u klienta. 

 
Na terenie Polski firma Turck jest również wyłącznym przedstawicielem następujących firm: 

 
 
 

 
Automatyzacja produkcji 
- sterowniki PLC 
- panele operatorskie HMI 
- dystrybucja sygnałów obiektowych: stacje remote I/O, także z wbudowaną logiką (field logic control) 
- infrastruktura sieci przemysłowych Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP i innych 
- czujniki przemysłowe: indukcyjne, pojemnościowe, optyczne, ultradźwiękowe i radarowe, kontrola 

przepływu i inne 
- urządzenia pomiarowe: liniały, enkodery, inklinometry, czujniki laserowe, pomiar temperatury 

i ciśnienia, pomiar poziomu, itp. 
- technika łączeniowa: wtyczki, kable, koncentratory sygnałów, itp. 
- kompleksowe systemy bezpieczeństwa osób i maszyn: świetlne kurtyny bezpieczeństwa, skanery, 

przekaźniki i sterownik safety, wyłączniki i zamki bezpieczeństwa, przyciski awaryjnego zatrzymanie, 
sterowanie oburącz, audyty bezpieczeństwa. 

 
Optymalizacja procesów produkcyjnych 
- kompleksowe rozwiązania do optymalizacji produkcji oparte o technologię identyfikacji RFID (audyty 

na obiekcie, dobór sprzętu, instalacje pilotażowe, integracja z systemami MES, ERP, itp.) 
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- Przemysł 4.0 / IIoT: chmura do gromadzenia, prezentacji i analizy danych z procesów produkcyjnych 
i maszyn, urządzenia dostępowe, inteligentne czujniki (m.in. z I/O-Link), komunikacja bezprzewodowa 

- systemy wspomagające produkcję typu: Pick-to-Light, Call-for-parts, Call-for-help, itp. 
- wizualizacja i sygnalizacja LED w procesach produkcyjnych 
- oświetlenia stanowisk roboczych  
 
Wspomaganie predykcyjnego utrzymania ruchu 
- systemy monitoringu wibracji: czujniki wibracji, software do interpretacji danych, alarmów i raportowania 
- moduły kontroli warunków klimatycznych w szafach elektrycznych, serwerowniach i szafkach obiektowych 
- systemy zdalnej sygnalizacji świetlnej stanu maszyn i linii produkcyjnych 
 
Aparatura Ex dla automatyki procesowej 
- separatory iskrobezpieczne 
- stacje remote I/O do montażu w strefach zagrożenia wybuchem 
- infrastruktura sieci FOUNDATION i Profibus-PA 
- technika łączeniowa 
 
Engineering  
- pomoc na każdym etapie realizacji aplikacji opartych na urządzeniach Turck: dobór rozwiązań 

i sprzętu, wsparcie w fazie projektowej, tworzenia oprogramowania, rozruchu oraz szkolenia 
pracowników. 

 

 
 
Kontakt: 
TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.com 
 
Zapraszamy do współpracy! 
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