SEW-EURODRIVE—Driving the world

10 dobrych powodów
stosowania techniki
napędowej firmy
SEW-EURODRIVE
DOŚWIADCZENIE
Mamy ponad 85 lat doświadczenia i wciąż poszukujemy nowych
rozwiązań. Cały czas udoskonalamy nasze produkty, optymalizujemy
procesy i wzmacniamy nasze relacje z Klientami. Nieustannie
zdobywamy nową wiedzę i poszerzamy nasze możliwości po to,
by być dla Państwa najlepszym partnerem biznesowym wobec
wyzwań przyszłości, dostarczając innowacyjnych produktów
oraz optymalnych rozwiązań.

DOSTĘPNOŚĆ
Tak jak Państwo jesteśmy przedsiębiorcami i dlatego wiemy, że bezczynność kosztuje.
Stąd właśnie nasza infolinia Hotline dostępna 24/7. Istnieją również sytuacje, kiedy
konieczne jest udzielenie pomocy w siedzibie Państwa firmy, co pozwoli jak
najszybciej wznowić produkcję. Świat nigdy nie śpi, dlatego pozostajemy do
Państwa dyspozycji i ciągle jesteśmy w ruchu.

SPECJALISTYCZNA WIEDZA
BRANŻOWA
Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy branżowej zawsze
trafiamy w sedno sprawy. Dzieje się tak, ponieważ znamy
indywidualne potrzeby naszych Klientów, przez co
możemy im we właściwy sposób doradzić, a także
zapewnić niezawodną realizację dostaw i odpowiednią
satysfakcję. Prawdę mówiąc, nasi Klienci są tak
zadowoleni, że okazują nam to na każdym kroku, na
przykład przyznając takie nagrody jak „Preferowany
Dostawca KUKA”.

INNOWACYJNOSĆ
Jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz. Nasze innowacje
wprawiają Państwa technikę napędową w ruch.
Najlepszym
przykładem
jest
mechatroniczny
system napędowy MOVIGEAR®, nagrodzony tytułem
„Innowacji Produktowej Roku” za swoją wyjątkową
konstrukcję i właściwości. Potwierdzeniem
innowacyjności SEW-EURODRIVE jest również
modułowy system automatyki MOVI-C®, który
zdobył nagrodę „Produkt Roku” czasopisma
„Napędy i Sterowanie”.

ELASTYCZNOŚĆ
Zapewniamy Państwu elastyczność, która jest
niezbędna do ciągłego wzrostu. Gdy Państwa
firma się rozwija, powstają nowe rozwiązania,
które optymalizują procesy produkcyjne.
Nasza oferta, dzięki swojej modułowości,
pozwala na łatwe dostosowanie systemowego
rozwiązania do zmieniających się potrzeb.
Taką elastyczność gwarantuje szeroka oferta
techniki napędowej i systemów automatyzacji
produkcji oraz nowoczesne rozwiązania
z zakresu transportu technologicznego, takie
jak samojezdne wózki transportowe AGV.

USŁUGI
Podnoszenie standardu usług to nie są dla nas
puste słowa – to nasza obietnica. W tym celu
opracowaliśmy naszą własną strategię realizacji
usług, która obejmuje zarządzanie usterkami.
To kompleksowy system usług serwisowych,
który gwarantuje sprawne funkcjonowanie
procesów produkcyjnych, a tym samym sukces
Państwa firmy. CDS® (Complete Drive Service –
Usługa Kompletnego Napędu) to szybka logistyka
komponentów napędowych lub urządzeń, jak
również wsparcie w ich demontażu oraz instalacji.
CDM®(Complete Drive Management) to z kolei system
zarządzania konserwacją, czyli skuteczne narzędzie
w prewencyjnym utrzymaniu ruchu. Jesteśmy cały czas
do dyspozycji dzięki infolinii Hotline dostępnej 24/7 oraz
portalowi Online Support, który pozwala na samodzielne
skonfigurowanie produktu, pobranie rysunków CAD
i oprogramowania, sprawdzenie dokumentacji, dobór
zamiennika, wysłanie zapytania ofertowego oraz śledzenie
statusu zamówienia.

CAŁKOWITY KOSZT
POSIADANIA
Podczas projektowania zawsze mamy na uwadze
całkowity koszt posiadania (TCO). Dbamy o to,
by nasze produkty zapewniały oszczędności
poprzez niższe zużycie energii i najwyższy poziom
bezawaryjności, a ich modułowe konstrukcje
nieustannie wyznaczały nowe trendy.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
JAKOŚĆ
System zarządzania jakością jest niezbędnym elementem funkcjonowania
współczesnej firmy, której celem jest realizacja oczekiwań coraz bardziej
wymagających Klientów oraz spełnianie coraz wyższych standardów. Najwyższy
poziom wymagań posiada branża motoryzacyjna, dlatego właśnie w oparciu o nią
budujemy nasz system zarządzania jakością. Gwarancją takiego podejścia jest
przeprowadzany corocznie niezależny audyt TÜV Management Service, potwierdzający
spełnienie norm ISO9001 i ISO/TS16949. Ponadto SEW-EURODRIVE Polska wdrożyła system
zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz higieną pracy OHSAS 18001, co potwierdza naszą
gotowość do ciągłego doskonalenia.

Wciąż udoskonalamy nasze produkty i pracujemy nad
zapewnieniem ich wydajności energetycznej. Opracowaliśmy
energooszczędne rozwiązania effiDRIVE®, które obejmują doradztwo
energetyczne oraz dobór wydajnych energetycznie, redukujących
zużycie energii systemów napędowych. Zapewnia to Państwu możliwość
obniżenia kosztów operacyjnych oraz trwałe ograniczenie emisji CO2.

STABILNOŚĆ
Aby osiągnąć sukces w przyszłości, już dziś należy budować jego fundamenty. Jak to
zrobić? Należy wziąć pod uwagę koszty całkowite, zrównoważone wykorzystanie zasobów,
najwyższą jakość i działanie ukierunkowane na wyznaczanie trendów. Te kluczowe elementy
zagwarantują długofalowy wzrost i sukces Państwa firmy, dodatkowo oparty na dobrych
relacjach i partnerskiej współpracy.

