
Tworzymy technologie przyszłości

Lokalnie na globalnych rynkach
Tworzymy lokalne inżynierskie centra kompetencji na 
kluczowych rynkach na świecie. Ich zadaniem jest czuwa-
nie nad projektem w trakcie wdrożenia oraz zapewnianie 
naszym klientom najwyższej jakości usług w całym cyklu 
życia inwestycji.

Wykwalifikowana kadra
Zatrudniamy ponad 1000 pracowników, z czego ponad 
600 to specjaliści-inżynierowie z różnych z dziedzin, m.in.: 
robotyki i budowy maszyn, konstrukcji mechanicznej, elek-
troenergetyki, systemów sterowania, kontroli produkcji, 
IT, sztucznej inteligencji, elektroniki, technologii Internetu 
Rzeczy, ekosystemów analitycznych i wspomagania decyzji.

Partnerstwo i Wsparcie
W relacjach biznesowych cenimy zaufanie i wzajemny 
szacunek. W tym zakresie strategia AIUT zakłada wysoki 
poziom dostosowania rozwiązań do potrzeb przedsiębior-
stwa oraz pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. 
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, 
świadczymy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

600+ wykwalifikowanych 
inżynierów różnych 
specjalizacji

Ponad 3500  
dużych projektów 
w 70 krajach

Globalny serwis 
i wsparcie

6 oddziałów 
zagranicznych

Indywidualizacja 
rozwiązań

Jesteśmy wiodącym dostawcą 
zintegrowanych rozwiązań z zakresu 
automatyki i robotyki na światowe rynki 
przemysłowe i użyteczności publicznej.



AUTOMATYKA 
I ROBOTYKA
 • Budowa maszyn i stanowisk 

zrobotyzowanych
 • Kompleksowe linie 

technologiczne pod klucz
 • Wirtualne uruchomienie 

i cyfrowy bliźniak
 • Systemy zarządzania 

produkcją MES

SYSTEMY IT 
DLA PRZEMYSŁU
 • Od ponad 20 lat dostarczamy 

rozwiązania AIUT – IBM Maximo, 
w tym systemy zarządzania 
majątkiem przedsiębiorstwa, 
wsparcia działów utrzymania 
ruchu, gospodarki remontowej 
i serwisowej (CMMS/EAM)

 • Systemy sterowania i zarządzania 
procesami produkcyjnymi

 • Ekosystemy IoT (AIUT 
Data Center)

 • Własne aplikacje do obsługi 
i wsparcia naszych rozwiązań

INTRALOGISTYKA 
I TRANSPORT PRODUKCYJNY
 • Kompleksowy zrobotyzowany 

system intralogistyczny 
automatyzujący zadania 
transportowe na produkcji 
i w magazynie

 • Autonomiczne roboty 
mobilne AIUT AMR Formica & 
kastomizacja pojazdów i sprzętu

 • Nowoczesne systemy 
przenośnikowe

 • Platforma lokalizacji 
wewnątrzbudynkowej 
AIUT Romotus

MAGAZYNY 
AUTOMATYCZNE
 • Automatyczne systemy 

składowania, kompletacji 
i transportu wewnętrznego

 • Budowa magazynów 
wysokiego składowania

 • Systemy zarządzania 
magazynem WMS

 • Kompleksowy projekt 
logistyki, testy i symulacje, 
wdrożenie pod klucz

AIUT SMARTCITY 
I FUELPRIME
 • Inteligentne systemy zdalnego 

odczytu i monitoringu 
mediów (gaz, woda, ciepło)

 • Kompleksowe rozwiązania 
do zarządzania dystrybucją 
paliw na całej ścieżce 
dostaw AIUT FuelPrime

 • Inteligentny system redukcji 
strat wody w sieciach 
wodociągowych AIUT WaterPrime

 • Inteligentne oświetlenie uliczne

AUTOMATYZACJA 
PROCESÓW CIĄGŁYCH
 • Rozwiązania do zarządzania 

ciągłymi procesami 
przemysłowymi

 • Kompletne systemy DCS 
(Distributed Process 
Control – Systemy 
Sterowania Rozproszonego)

 • Sieci regulacji
 • Modyfikacja oprogramowania bez 

zatrzymania systemu sterowania

www.aiut.com

Od ponad 30 lat dostarczamy na światowy rynek kompleksowe 
rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów 
produkcyjnych, IT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT). Dzięki naszym technologiom, partnerskiemu modelowi 
biznesowemu oraz lokalnym strukturom wsparcia pomagamy 
doskonalić i optymalizować pracę przedsiębiorstw przemysłowych 
już w ponad 70 krajach.

Nasze rozwiązania wspierają pracę przedsiębiorstw 
w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł cementowo-wapienniczy
 • przemysł elektroniczny
 • przemysł paliwowy
 • przemysł energetyczny
 • przemysł farmaceutyczny

 • przemysł meblowy
 • e-commerce
 • branża spożywcza
 • branża papiernicza
 • hutnictwo i metalurgia


