
Najlepsze perspektywy

Zaczynaliśmy w 1965 roku jako dostawca 
motoreduktorów. Produkowaliśmy wtedy 
korpusy reduktorów, wały i kołnierze, a 
wszystkie pozostałe komponenty kupowa-
liśmy. Wraz z rozpoczęciem własnej pro-
dukcji kół zębatych w 1977 roku zrobiliśmy 
pierwszy ważny krok w kierunku zwiększe-
nia udziału własnego w procesie wytwa-
rzania i zapewnienia wysokiego poziomu 
jakości. Wraz z uruchomieniem własnej 
produkcji elementów elektronicznych w po-
łowie lat 80-tych staliśmy się kompletnym 
dostawcą rozwiązań napędowych. Założe-
nie własnego zakładu produkcji silników we 
Włoszech w latach 90-tych w znacznym 

stopniu zwiększyło naszą elastyczność.  
W każdej nowej dziedzinie stale inwesto-
waliśmy w najnowocześniejsze technologie 
produkcyjne i pogłębialiśmy naszą wiedzę 
techniczną, aby zapewnić naszym klien-
tom najwyższą jakość dostarczanych pro-
duktów. Równolegle poszerzaliśmy naszą 
działalność międzynarodową i już ponad 
30 lat temu założyliśmy nasze pierwsze 
filie zagraniczne w USA, Szwecji i Francji. 

Dzisiaj jesteśmy obecni na pięciu 
kontynentach, a nasze zakłady montażowe 
i ośrodki serwisowe zawsze znajdują się w 
pobliżu naszych klientów. 

NORD DRIVESYSTEMS należy do 
czołowych w świecie kompletnych 
dostawców mechanicznej i elektronicznej 
techniki napędowej. Również w przyszłości 
będziemy konsekwentnie rozwijać naszą 
skuteczną strategię. Głównymi kierunkami 
działalności naszego przedsiębiorstwa 
zawsze pozostaje konsekwentna 
orientacja na klienta.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne planujemy długoterminowo i na 
skalę międzynarodową: Obszerna paleta produktów - najwyższa 
jakość - najnowsze technologie w dziedzinie mechaniki i elektroniki 
- wysoki udział własny w produkcji - globalna obecność na rynku - 
to nasza strategia sukcesu!

Jutta Humbert 
Członek Zarządu

Ullrich Küchenmeister 
Członek Zarządu
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W oparciu o innowacyjne idee G. A. Küchenmeister 
i G. Schlicht założyli w miejscowości Bargteheide 
przedsiębiorstwo Getriebebau NORD. 

 
NORD DRIVESYSTEMS świętuje inaugurację czwartego odcinka 
budowy zakładu produkcyjnego w Gadebusch i jubileusz 25-lecia 
firmy NORD GEAR Ltd. w Brampton, Kanada.

Aktualnie firma NORD Drivesystems posiada 35 filii na całym 
świecie. Sieć dystrybucji i usług serwisowych firmy NORD 
uzupełniają przedstawicielstwa partnerskie w ponad 60 krajach. 
Dzięki wysoko zmotywowanemu zespołowi pracowników oraz 
kompletnemu asortymentowi produktów w zakresie techniki 
napędowej o doskonałych właściwościach technologicznych i 
jakościowych przedsiębiorstwo jest bardzo dobrze przygotowane 
do wyzwań przyszłości. 

Własna produkcja kół zębatych w Glinde pod 
Hamburgiem gwarantuje 100% jakość firmy 
NORD i wysoką elastyczność.

Rozwój rewolucyjnej zasady korpusu 
jednoczęściowego.

Powstanie własnej sieci GLOBAL NORD w celu 
efektywnej koordynacji między główną siedzibą 
przedsiębiorstwa w Bargteheide i filiami na całym świecie.

Budowa własnego zakładu produkcji silników 
elektrycznych we Włoszech.

Uruchomienie zakładu produkcyjnego NORD 
wytwarzającego korpusy i wały w Gadebusch.

Rozwój zdecentralizowanej elektroniki 
napędowej jako zespołu składającego się z 
reduktora, silnika i przetwornicy częstotliwości.

Wprowadzenie na rynek systemu modułowego 
reduktora ślimakowego UNIVERSAL jako szczególnie 
ekonomicznego systemu modułowego dla prawie 
nieograniczonej liczby wariantów napędów.

Wprowadzenie serii przekładni przemysłowych NORD w 
korpusie jednoczęściowym do 200 000 Nm.

Rozpoczęcie własnej produkcji elementów 
elektronicznych w zakładzie Aurich.

Założenie pierwszych filii montażowych za 
granicą, rozpoczynając od USA, Francji i 
Szwecji. 
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