
KONFERENCJA - Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym

„Wsparcie Utrzymania Ruchu poprzez 
mechanizm wspólnych korzyści 

SEW – Eurodrive.”

Marcin Kocoń



SEW-Eurodrive na świecie

Ponad 14.000
pracowników na 
całym świecie

75 Zakłady montażowe
15 Zakłady produkcyjne 

Jesteśmy w
44 krajach

Istniejemy od
80 lat



Siedziba główna Niemcy - Bruchsal

1400 pracowników

Centralna produkcja komponentów 
elektromechanicznych i wyrobów gotowych

Produkcja elektroniki przemysłowej

Centrum logistyczne

Centrum serwisowe – Graben Niemcy

Centrum badań i rozwoju nowych produktów

Centrum szkoleniowe Drive Academy



SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

Oddział międzynarodowegokoncernu

84wykwalifikowanych pracowników

Siedzibazakład montażowy w Łodzi oraz nowoczesne 
Drive Technology Center w Tychach

6 biur handlowo-technicznych na terenie Polski

Nowoczesnysystem informatyczny SAP ERP, który   
koordynuje i optymalizuje procesyprodukcyjne, 
sprzedażowe i logistyczne 

Kompleksowa ofertawysokiej jakości systemów 
napędowych

Indywidualne rozwiązania aplikacyjne dla 
wszystkich branż 



Zakład montażowy 

Wydajność  zakładu to 

ok. 1.500motoreduktorów 
miesięcznie

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.



Magazyn

Ponad 5500 pozycji magazynowych

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.



Produkty oferta - CLASIC

Motoreduktory/ Przekładnie przemysłowe/ Falowniki/ 
Elektronika



Motoreduktory to….

zakres mocy 0,09 – 200 kW

zakres momentu do 50 000 Nm

wersje przeciwwybuchowe ATEX (G i D)

wersje ASEPITC

farba zewnętrzna wg potrzeb Klienta

pokrycie antykorozyjne OS1...OS4

Na pierwszy

Rzut oka



Rodzaje falowników

MOVITRAC LTE B

Zakres mocy 1-fazowe 115V 0,37 – 1,1 kW

Zakres mocy 1-fazowe 230V 0,37 – 2,2 kW

Zakres mocy 3-fazowe 230V 0,37 – 4,0 kW

Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,75 – 7,5 kW

MOVITRAC B

Zakres mocy 1-fazowe 230V 0,25 – 2,2 kW

Zakres mocy 3-fazowe 230V 0,25 – 30 kW

Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,25 – 75 kW

MOVIDRIVE B

Zakres mocy 3-fazowe 230V 1,5 – 37 kW

Zakres mocy 3-fazowe 400V 0,55 – 315 kW



DRIVE Technology Center

Tychy

DRIVE Academy
dział sprzedaży
dział engineeringu
serwis

2012 r. otwarcie



Produkty serwis – zielone światło dla produkcji

eksperci z wieloletnim doświadczeniem
naprawy urządzeń
Retro-Fit – dobór zamienników
diagnostyka, konserwacja, przeglądy
szybki montaż

Complete Drive Management:
całościowy system obsługi produktu, 
będący częścią serwisu po sprzedaży. 



Produkty serwis

Serwis mechaniczny i elektroniczny

Linia serwisowa Hot-Line  24h     
+48 602-739-739
+48 602-SEW-SEW
serwis@sew-eurodrive.pl

INFOLINIA działu automatyki
DRIVE EXPERTline 24h

+48 703 602 502
koszt połączenia 4,22 zł/min brutto



Produkty szkolenia

Szkolenia produktowe i   
aplikacyjne typu  Workshop

Miejsce : sale szkoleniowe SEW 
lub w siedzibie klienta

Nowoczesne modele szkoleniowe

Doświadczeni inżynierowie 
aplikacyjni



Produkty szkolenia - tematyka

falownik MOVITRAC® B – cechy, funkcjonalność, parametryzacja

falownik MOVIDRIVE® B – cechy, funkcjonalność, parametryzacja

programowanie IPOS

system wieloosiowy MOVIAXIS® - – cechy, funkcjonalność, parametryzacja

dobór napędów do aplikacji - GRAPHICAL WORKBENCH®

technika decentralna

motoreduktory – obsługa, konserwacja

www.sew-szkolenia.pl – terminy, harmonogram, cennik

szkolenia@sew-eurodrive.pl – kontakt, zapytania ofertowe



Internetowy portal dla klientów – nowoczesne narzędzie komunikacji, informacji i projektowania
www.sew-eurodrive.pl



Rejestracja użytkownika



DriveConfigurator

DriveCad

Newsletter

Dostępne funkcje portalu po zalogowaniu

Kontakt

Dane osobowe

Zapytanie ofertowe o zamiennik

Product ID



Dodatkowe funkcje portalu dostępne na zapytanie – wymagają autoryzacji 

Monitorowanie zamówień

Wykaz części zamiennych

Wykaz ofert

Sprzedaż części zamiennych



DriveConfigurator

Wysyłanie zapytania ofertowego

Konfigurator motoreduktorów 
i falowników w wersji on-line

Pobieranie rysunków CAD 
oraz dokumentacji



e-SHOP  - sprzedaż części zamiennych 

sprzedaż części zamiennych 

koszty wysyłki po stronie SEW

możliwość zamówienia części po nr 
fabrycznym

możliwość stworzenia szablonów 
zamówień



Product ID - informacja o produktach SEW na podstawie nr fabrycznego



Monitorowanie zamówień

4810xxxxx

4810xxxxx

4810xxxxx

4810xxxxx

4810xxxxx

4810xxxxx

4810xxxxx

możliwość monitorowania swojego zamówienia

dostęp do specyfikacji technicznej zamówionego napędu

dostęp do dokumentacji oraz adresu wysyłki



Monitorowanie zamówień

4810xxxxx



Wykaz ofert

możliwość przeglądania otrzymanych ofert

dostęp do specyfikacji technicznej oferowanych napędu



DriveCad

Generowanie rysunków
2D oraz 3D

Obracanie modeli 3D on-line

Pobieranie plików CAD



Zapytanie ofertowe o zamiennik

Wysłanie zapytania ofertowego o zamiennik motoreduktora lub falownika



Wykaz części zamiennych

poszukiwanie i pobieranie 
listy części zamiennych w formacie PDF




