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AMS-systems Sebastian Nowak  zajmuje się projektowaniem, budową oraz 
uruchomieniem u klienta stanowisk montażowych z kontrolą wizyjną i separacją 
braków, stanowiskami testującymi,urządzeniami do wykonywania procesów gięcia, 
śrubowania,przetłaczania. Oferta firmy skierowana jest do producentów zarówno z 
branży automotive oraz elektroniki jak i każdego, kto w swoim zakładzie 
produkcyjnym ma do czynienia z układami automatyki przemysłowej.

Ponadto firma świadczy usługi w zakresie wsparcia technicznego z zakresu 
doboru oraz serwisowania i modernizacji urządzeń opartych na pneumatyce oraz 
napędach elektrycznych.

Firma daje również wsparcie w zakresie oczujnikowania, począwszy od 
kontaktronowych czujników instalowanych na siłownikach pneumatycznych poprzez 
czujniki indukcyjne, pojemnościowe, czujniki optyczne dyfuzyjne, bramki optyczne aż 
do inteligentnych czujników rozpoznających kolor i obraz.

Tester szczelności Prasa zamykająca  układy 
elektroniczne w obudowie

Stanowisko do przeginania tulejki 
w zespole pirotechnicznym

Oferta AMS-systems jest skierowana dla przemysłu:

• automotive;
• elektronicznego;
• oraz wszystkich zakładów produkcyjnych gdzie mamy do czynienia z 

siłownikami,sterowaniem PLC oraz czujnikami. 
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Działalność AMS-systems skupia się wokół oferowania usług w zakresie: 

projektowania, wykonawstwo oraz uruchomienia u klienta:
• stanowisk montażowych z kontrolą wizyjną i separacją braków zarówno 

obsługiwanych przez operatorów jak i w pełni automatycznych (magazyn 
wejściowy- proces montażu- magazyn wyjściowy);

• stanowisk testujących, takich jak : testery szczelności, testery funkcjonalne 
układów PCB, testery układów elektromechanicznych zamkniętych w 
obudowie. Proces testu może polegać na ręcznym umieszczeniu testowanego 
detalu w gnieździe, a po jego zakończeniu wystawienie wyniku OK/NOK, bądź 
automatycznym pobraniu elementu z zasobnika a następnie testowaniu i 
segregacji na elementy OK, elementy NOK;

• stanowisk wykonujących proces gięcia, przetłaczania, nitowania;

• konstrukcji w oparciu o profile aluminiowe oraz konstrukcji z profili stalowych,

Szafa sterownicza S7200, monitor 
E-stop, monitor two hand

Pulpit operatorski wraz z panelem 
OP73

Czujnik konturu weryfikujący 
prawidłową śrubę

oferta firmy uzupełniona jest również o :

projektowanie, wykonawstwo i dostarczenie: 
• szaf sterowniczych, układów sterowania w oparciu o sterowniki PLC 

(Siemens, GE) z panelami operatorskimi oraz pulpitami sterowniczymi;

• układów pomiaru przesunięcia liniowego i kątowego;

• układów zliczających ilość oraz czas;
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• elektro- pneumatycznych układów manipulacyjno-pozycjonujących; 

• magazynów pionowych oraz poziomych (małe gabaryty elementów);

• implementacji czujników wizyjnych;

• dobór sensoryki (czujniki indukcyjne,pojemnościowe,magnetyczne,optyczne);

• układów pneumatycznych i pneumo-hydraulicznych;

• programowaniu sterowników PLC;

• integracji czujników wizyjnych.

Firma projektuje maszyny pod indywidualne zamówienie klienta z 
uwzględnieniem wymagań odnośnie producentów komponentów, wykończenia 
powierzchni oraz pozostałych kwestii uzgodnionych podczas ustalania szczegółów.

AMS-systems współpracuje z kilkoma ściśle wyspecjalizowanymi firmami 
branżowymi, co umożliwia realizacje nietypowych zadań wymagających 
interdyscyplinarnego grona inżynierów.

Powierzone zadania wykonujemy solidnie i terminowo. Na wykonane produkty 
oraz usługi udzielamy gwarancji.

Jak działamy?

 

Z wyrazami szacunku

 inz. Sebastian Nowak
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identyfikacja potrzeby
Klienta

przedstawienie
koncepcji

dostarczenie gotowego
rozwiązania

serwis
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