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SEW-EURODRIVE A/S blev grundlagt i 1984 og er et datterselskab af SEW-EURODRIVE GmbH, 

Tyskland. Med udgangspunkt i koncernens idegrundlag, som handler om at skabe værdi tæt  

på kunderne, blev der bygget en montagefabrik for gearmotorer i industriområdet ved Greve  

i 1984. I dag kan vi præsentere en virksomhed på knap 4.000 kvm indeholdende ledelse,  

produktion, lager og serviceafdeling i både Greve og Vejle. Derudover har vi faciliteter, der 

er egnede til møder, konferencer og undervisning. Vi leverer til alle typer industri. 

KORT OM OS

Typiske anvendelser er transportører, pakkema-
skiner, fyldeanlæg, hejs/kraner og ellers i alle 
processer, der kræver bevægelse. Vores kunder 
er maskinbyggere, entreprenører og industri-  
og fødevarevirksomheder. Gennem vores unikke 

modulsystem og et komponentlager på ca. 4.000 
forskellige dele, kan vi samle mere end 50 mil-
lioner gearmotorkombinationer. Med 24 timers 
service 7 dage om ugen, kan vi levere et færdigt 
produkt på blot et par timer.
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KONCERNEN SEW-EURODRIVE GmbH er en international og familieledet virksomhed med hovedsæde i Bruchsal,  
Tyskland. Firmaet blev grundlagt i 1931 og satte verdens første gearmotor i serieproduktion samme år.

Vores forretningsidé er: Central produktion af komponenter og lokal montage af komplette enheder 
tæt på vores kunder. SEW-EURODRIVE startede derfor med at etablere montagefabrikker forskellige 
steder rundt om i verden fra midten af 60’erne. I dag har SEW-EURODRIVE mere end 16.500 ansatte 
på 15 produktions- og 77 montagefabrikker i 50 lande. Omsætningen er på cirka 2,8 milliarder euro. 
Dette har gjort, at SEW-EURODRIVE er en førende, global leverandør af gearmotorer, industrigear og 
elektronik, der lever op til den grundlæggende filosofi; “Think global – act local”.

Produktionsfabrik i Graben, Tyskland Servicecenter Vest i Vejle Lokal montage Greve

Administration og montage i Greve
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Som producent af systemer og komponenter, leverer vi følgende indenfor transmissions-

teknologi: Gear, gearmotorer, motorer og industrigear, frekvensomformere og anden  

elektronik, avancerede produkter inden for servo- og decentraliseret teknologi, system- 

løsninger, service (elektronisk og mekanisk).

Vores leveringsprogram spænder i dag fra 20 Nm til 4.000.000 Nm.

SEW-EURODRIVE GmbH er certificeret i henhold til blandt andet ISO 9001: 2008, ISO 

14001: 2004, ISO 50001: 2011 og ISO TS 16949: 2002 – erklæringen. 

SEW-EURODRIVE opfylder de gældende krav og specifikationer, der fokuserer på bæredygtig 

udvikling.

Lokal montage    
SEW-EURODRIVE er en global leverandør af gearmotorer og frekvensomformere. I 1984 startede vi  
vores egen montage af gearmotorer og frekvensomformere i Danmark. Som den eneste danske  
leverandør med en lokal montage af både elektronik og elektro-mekanik indenfor transmissons- 
komponenter, tilbyder vi markedet en masse fleksibilitet og de bedste leveringstider på gearmotorer  
og frekvensomformere.

Nordisk samarbejde inden for service og industri     
Gennem et nordisk samarbejde med fokus på tilgængelighed og kapacitet beskæftiger SEW-
EURODRIVE i Norden mere end 200 medarbejdere. Vi har specialkompetence inden for industrigear 
og service på vores fabrik i Karkkila (Finland), hvor vi producerer standard- og specialgear i moment-
område 6-2500 kNm. Med lang erfaring, stor fleksibilitet og brancheførende ekspertise kan vi tilbyde 
en løsning til de fleste applikationer, der kræver høje momenter. Derudover har vi et servicecenter, 
som kan udføre service på alle typer gear og fabrikater på op til 40 ton.

SEW-EURODRIVE—Driving the world

LOKAL MONTAGE

Bæredygtig     
SEW-EURODRIVE har længe været blandt de førende virksomheder i udviklingen af miljøvenlige og energieffektive produkter og 
løsninger. 
Med energisparekonceptet effiDRIVE® bidrager SEW-EURODRIVE til en høj grad af automatisering og reduceret energiforbrug i 
nye og moderniserede industrianlæg. SEW-EURODRIVE har klare retningslinjer og bestræber sig på at udøve en ansvarlig forret-
ningspraksis. Dette indebærer respekt for menneskerettighederne og retningslinjer i arbejdslivet. Det betyder også at vi værner om 
sundhed og sikkerhed. Ansvarsfuld forretningspraksis sikrer gode betingelser for kompetenceudvikling og danner grundlaget for 
god og bæredygtig energi- og ressourceforbrug. Vores mål er at fremme tradition og innovation, reducere forbruget og investere i 
fremtiden.
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Rådgivning og projektering, online og onsite
Vores værktøjer gør arbejdet lettere – allerede inden du har bestilt. Med vores produktkonfigurator, SEW Workbench, og med 
vores variant management giver vi konstruktører og ingeniører optimale forudsætninger for projektering af deres anlæg. Vi 
hjælper gerne med rådgivning, når anvendelsen af transmissionsteknik i din virksomhed skal projekteres. Det gælder uanset 
om du vil bruge standardiserede eller individuelle løsninger eller har brug for assistance vedr. energieffektivitet og sikkerhed.  
Vi kan også tilbyde en bred vifte af kurser.

Industri 4.0
SEW-EURODRIVE bidrager med sin erfaring og kompetence til udviklingen hen mod Industri 4,0. (Smart factory.) Gennem 
implementering af Lean principper og levering af teknologiske automationsløsninger på et højt niveau, understøtter vi en 
udvikling, der er baseret på kommunikation fra maskine til maskine og mellem mennesker og maskiner.
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Greve og Vejle

Ved behov for dele, reparationer, komplette enheder (gear, motorer og frekvensomformere), 

hastereparationer, og/eller teknisk support er vores serviceteknikere tilgængelige 24/7.  

Vi har 2 fuldt udstyrede service- og montageværksteder, i henholdsvis Greve og Vejle, til at 

bygge nye enheder og renovere både egne og andre mærker af gear og motorer.  

Herudover tilbyder vi automationssupport til både standard styringer og mere komplekse 

servosystemer. 

Vi tilbyder kundetilpassede kursus- og træningsaktiviteter i både Greve og Vejle. 

Med vores serviceprogram CDS® (Complete Drive Service) tilbyder vi vores kunder den 

 optimale support og driftssikkerhed:

SERVICE 24/7

CDS® – Complete Drive Service

Idriftsætning

Reservedele

Retrofit

Applikations  
programmering

Haste ordre

Tilstandsovervågning

24/7 Service Inspektion og
vedligeholdelse

Industrigear

Registrering (CDM®)

Installationsvejledning

Reparation Afhentnings- og  

leveringsservice

Undervisning
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Online Support giver adgang til online-tjenester og funktioner, der forenkler processen fra 

projekt til færdigt produkt. 

Online Support tilbyder tjenester som

Produktkonfigurator
Online elektronisk katalog (styklister, tekniske data, 
generering af produktmodeller (2/3D)  
måltegninger mm.)
Ordrestatus
Online status og sporing af ordre.
Forespørsel eller bestilling
Oprettelse af forespørgsel eller bestilling via vores 
indkøbskurv.

Reservedele
Forespørgsel eller bestilling af reservedele eller 
komplet erstatningsenhed med udgangspunkt i 
oprindeligt serienummer.
Troubleshooting
Fejlanalyse af dit produkt.
Dokumentation
Koblingsdiagrammer, tekniske tegninger, manualer 
og anden dokumentation for dit produkt.
CAD
Download af CAD-modeller i forskellige formater.

Proces Oversigt
–  Tilbud. Med mulighed for at downloade doku-

mentation, direkte bestilling mm.
–  Skabeloner. Let tilgængelig for yderligere bear-

bejdning af gentagne tilbud og ordrer.
–  Ordrer. Tracking, ordrestatus, dokumentation mm.

Du kan navigere i Online Support uden login. 
Funktioner, der kræver adgang kan opnås ved 
 enkel registrering på grundlag af kundedata.

ONLINE SUPPORT

Oversigt Online Support
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SEW-EURODRIVE WORLDWIDE

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Telefon +45 4395 8500
sew@sew-eurodrive.dk

i www.sew-eurodrive.dk

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Telefon +45 4395 8500
sew@sew-eurodrive.dk

i www.sew-eurodrive.dk

Afghanistan Australien Belgien Brasilien Cameroon Canada Chile Columbia Danmark De Forenede Arabiske Emirater Elfenbenskysten Finland Frankrig Ghana 
Holland Hviderusland Indien Italien Japan Paraguay Peru Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige 
Sydafrika Syd-Korea Tanzania Thailand Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ukraine Kina Malaysia Marokko Mexico New  Zealand Norge Ungarn USA Venezuela Østrig

Åbningstid: 

Man – Tor: 08.00 – 16.00

Fre: 08.00 – 15.00

SERVICE 24/7 


