
SEW‑EURODRIVE—Driving the world

Tarjoamme kattavat vaihdehuoltopalvelut myös hiihto‑ ja laskettelukeskuksille. Hollolan ja Tornion 
huoltokeskuksissamme korjaamme ja huollamme myös muiden valmistajien vaihdemoottorit ja 
teollisuusvaihteet. 

SEW-EURODRIVE Oy on käyttötekniikkaan erikoistunut yritys. Tuotevalikoima koostuu vaihdemoottoreista, teollisuusvaihteista, 
taajuusmuuttajista, servokäytöistä ja hajautetusta käyttöautomaatiosta. Yrityksen pääkonttori ja kokoonpanotehdas toimivat 
Hollolassa ja huoltokeskukset sekä Hollolassa että Torniossa. Aluekonttorit sijaitsevat Kotkassa, Tampereella, Kuopiossa ja 
Torniossa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mitoitus ja laitevalinta, mekaaninen- ja sähkösuunnittelu, ohjelmointi, käyttöönotto, 
huolto ja korjaus sekä kenttähuolto projektoituina kokonaistoimituksina.

Huoltopalvelut-konseptimme sisältää palveluita vaihteen koko          
elinkaaren ajaksi. Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. vaihdehuolto,       
ennakoivan kunnossapidon mittaukset ja tarkastukset sekä kenttähuolto                        
- kaikki yhdeltä kumppanilta.

Huollon asiantuntijamme tavoitat 

24/7 numerosta 0400 175 550.

Hiihto- ja laskettelukeskukset
Tuotteet, palvelut ja ratkaisut - yksi kumppani

Huoltopalvelut
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Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Vaihdehuoltopalvelut

Huollamme ja korjaamme myös muiden valmistajien teollisuusvaihteet ja vaihdemoottorit.    
Vaihdehuoltopalveluihimme sisältyy mm. korvaavat vaihteet ja varaosat sekä akselit, välitys- ja      
kulutusosat - myös muille vaihdemerkeille. Olemme yhteystyökumppanisi myös vaihdesuunnit-
telun ja korvaavien vaihteiden osalta. Hyödynnämme suunnittelussa 3D-mittausta.

Kenttähuoltopalvelut

Kenttähuollon asiantuntijamme palvelevat joustavasti - sovittuna ajankohtana. Huoltokalustom-
me vastaa kenttähuollolle asetettuja tarpeita. Parannamme käytettävyyttäsi ja ennakoimme   
tulevia huoltotarpeitasi.

Kunnossapidon kenttähuoltopalvelut, visuaaliset tarkastukset ja värähtelymittaukset. Korvaavien 
ja huollettujen vaihteiden avaimet käteen toimitukset - kaikki yhdeltä kumppanilta! 

Nouto- ja toimituspalvelu

Tutustu tehokkaaseen palvelukonseptiimme huollettavien käyttölaitteiden logistiikan hallintaan. 
Noutolaatikkoon kerätään mekaaniset käyttölaitteet merkistä riippumatta. Palvelukonseptimme 
nopeuttaa hankintaprosessia, tuo kustannussäästöä ja tehostaa toimintaasi. 

Vaihdemoottoreiden ja teollisuusvaihteiden uudelleenvalmistus

Uudelleenvalmistus on optimaalinen ratkaisu huoltoa vaativien vaihdemoottoreiden ja teolli-
suusvaihteiden palauttamiseksi uutta vastaavaan kuntoon. Se pidentää käyttölaitteiden elinikää, 
parantaa niiden päivitettävyyttä ja varaosien saatavuutta. 

Tutustu palveluvalikoimaamme

Edut

Yksi kumppani

Kattavat huoltopalvelut yhdeltä toimittajalta. 

Huoltokapasiteetti 

Kaikkien valmistajien vaihteiden ja vaihdemoottoreiden huoltopalvelut. 

Kunnossapidon kehittäminen

Yhteistyössä asiakkaan kanssa

24/7 -yhteydenotto

Huoltohenkilömme ovat tavoitettavissa numerosta 0400 175 550 viikon jokaisena päivänä. 
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