
POZNAJ
GRUPĘ

APATOR

01

1



Poznaj grupę Apator | Kim 
jesteśmy

Ugruntowana
pozycja na rynku

Aktywność
w inicjatywach
branżowych

Siła grupy
kapitałowej

Doświadczenie
w branży
energetycznej

Odpowiedzialność
społeczna

Innowacyjność
produktów
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Poznaj grupę Apator | Jak 
działamy
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Co oferujemy?

Dla kogo?

Gdzie?

Operatorzy sieci dystrybucyjnych

Przemysł

Europa Środkowo-Wschodnia | Unia Europejska
Rosja i kraje byłego ZSRR

01 Urządzenia i systemy pomiarowe

Rozwiązania do automatyzacji pracy sieci ee
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Poznaj grupę Apator | Siła 
grupy Apator
Schemat grupy Apator

George Wilson Industries
Inda

Apator Metroteks
Apator Metra
Teplovodomer
Apator Telemetria
Apator Miitors

Budujemy 

siłę

grupy 

m.in. 

poprzez 

akwizycj

e
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Poznaj grupę Apator | Siła 
grupy Apator

SILNA, MIĘDZYNARODOWA GRUPA KAPITAŁOWA 
DOŚWIADCZONYCH PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW SYSTEMÓW 
POMIAROWYCH ORAZ ROZWIĄZAŃ AUTOMATYZACJI PRACY SIECI

15 podmiotów
w grupie

Spółki zależne

w 7 krajach
Europy

Dystrybucja
produktów w ponad

70 krajach świata

Ponad 2600
wykwalifikowanych

pracowników
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CONTROL
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Apator Control | Poznaj nas

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji 
systemów automatyki napędowej, układów 
rozdzielczo-sterowniczych oraz ich wdrażaniu w 
przemyśle, a także w zasilaniu i rozdziale 
energii. 
Spółka jest sukcesorem kilkudziesięcioletniej 
tradycji Apatora, gwarantując klientom 
najwyższą jakość i profesjonalną obsługę.

Chcemy pełnić rolę kluczowego dostawcy innowacyjnych rozwiązań systemowych oraz modułowych
dla przemysłu
w koncepcji Przemysł 4.0 (Smart Factory). Stawiamy na zarządzanie i optymalizowanie
procesów produkcyjnych poprzez optymalizację zużycia energii elektrycznej oraz modernizację
linii technologicznych.

KIM JESTEŚMY

NASZA WIZJA
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Apator Control| Poznaj nas lepiej 
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� Spółka wchodząca w skład grupy 
Apator 
- od 2000 roku samodzielny 
podmiot

� Z polskim kapitałem, z siedzibą w 
Toruniu

Apator Control

18 lat doświadczenia                                     2 500 zadowolonych klientów                  

2000 wykonanych realizacji 

My w liczbach:



Apator Control| Główne obszary 
działalności 
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INŻYNIERIA ZASILANIA 
I ROZDZIAŁU ENERGII

INŻYNIERIA NAPĘDÓW 
I STEROWANIA

MODUŁY 
I KOMPONENTY

USŁUGI SERWISOWE 
I SZKOLENIA TECHNICZNE 



Inżynieria zasilania i rozdziału energii                                                            
Inżynieria napędów i sterowania

Nasi partnerzy| Z kim współpracujemy
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� Inwestujemy w młode osoby, wierzymy w ich energię i zaangażowanie

� Bierzemy udział w Dniach Kariery, Targach Pracy i Praktyk

� Oferujemy: 

� Program praktyk letnich – Controlowany start w przyszłość

� Program stażowy – Kariera pod Controlą

- możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy pod okiem 
doświadczonych specjalistów

- uczestnictwo w realizacji innowacyjnych projektów

- poznanie struktury i zasad działania firmy i grupy kapitałowej 
Apator                                                

- możliwość zdobycia doświadczenia w branży, w której rośnie 
zapotrzebowanie na specjalistów

Kariera i rozwój| Dla studentów
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� Dysponujemy specjalistyczną salą szkoleniową, w której prowadzimy szkolenia 
z zakresu:

� Podstawy techniki napędowej 
� Przemienniki częstotliwości w aplikacjach przemysłowych 
� Napędy prądu stałego
� Programowanie modułów aplikacyjnych  oraz sterowników PLC
� Panele wizualizacyjne HMI

� Program partnerski dla studentów  

Kariera i rozwój | Możliwości współpracy 
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Społeczna 
odpowiedzialność
biznesu

Wśród głównych celów naszych 
działań sponsorskich i 
społecznych są:
� promowanie rozwoju oraz 

inicjatyw twórczych 
� budowanie pozytywnych 

relacji z otoczeniem 
społecznym
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Poznaj naszą odpowiedzialność | 
Popularyzacja nauki
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Współpracujemy z  instytucjami popularyzującymi naukę oraz 
uczelniami, co sprzyja promocji nauki oraz twórczej wymianie 
wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym          a 
biznesem.

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

EuroElektra, Pasjopolis i Pasjopolis
Master



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
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