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Retrofit - usługi modernizacji to: 
  Analiza zainstalowanej technologii napędowej  
i rozwiązań aplikacyjnych (także produktów innych 
producentów)

  Dobór napędów w oparciu o najnowsze technologie
  Demontaż i montaż nowych komponentów lub 
wsparcie w procesie

  Niezbędne modyfikacje technologii napędu (stare 
/ nowe)

  Szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapoznać 
się z nowymi produktami

  Uruchomienie
  Planowanie oraz instalacja szaf sterowniczych
  Programowanie PLC i wizualizacja

Korzyści z zastosowania:
  Obniżenie kosztów operacyjnych – mniejsze zużycie 
energii, redukcja kosztów magazynowych
  Zwiększona produktywność poprzez zastosowanie 
najnowszych technologii

  Wysoka dostępność systemu przy użyciu aktu- 
alnych produktów SEW-EURODRIVE, które  
pozwalają uniknąć zakłóceń spowodowanych 
brakiem części zamiennych

  Rozwiązania szyte na miarę przez profesjonalne 
dobory komponentów i urządzeń do konkretnej 
aplikacji

Optymalizuj dostępność i niezawodność procesu istniejącego systemu dzięki usługom modernizacji  
Retrofit. Pozwalają one zintegrować najnowszą technikę napędową i automatyzację napędu z istniejącą 
instalacją, dzięki czemu obniżysz koszty zużycia energii, zwiększysz wydajność i zapewnisz niezawodność 
systemu. 

Warto pamiętać, że zastosowanie nowych technologii zwiększa funkcjonalność Twojej maszyny lub sys-
temu, dzięki czemu inwestycja w modernizację techniki napędowej zwraca się w krótkim czasie. Nasi 
doświadczeni eksperci serwisowi służą radą i pomocą na każdym etapie żywotności produktu.

Tylko dzięki najnowocześniejszym maszynom 
i systemom można osiągnąć najlepszą wydajność 
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Zakres usługi:
  Analiza zainstalowanej technologii napędowej i rozwiązań 
aplikacyjnych (także produktów innych producentów)

  Dobór napędów w oparciu o najnowsze technologie
  Niezbędne modyfikacje technologii napędu (stare / nowe)
  Szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapoznać się  
z nowymi produktami

Korzyści z zastosowania:
  Zwiększenie wydajności instalacji 
  Obniżenie kosztów utrzymania instalacji
  Redukcja kosztów zużycia energii
  Szybka dostępność części zapasowych
  Szybka rozbudowa instalacji o nowe komponenty
  Wsparcie techniczne
  Serwis 24h 
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Zakres usługi:
  Analiza zainstalowanej technologii napędowej i rozwiązań 
aplikacyjnych (także produktów innych producentów)

  Dobór napędów w oparciu o najnowsze technologie
   Niezbędne modyfikacje technologii napędu (stare / nowe)
  Szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapoznać się  
z nowymi produktami

  Demontaż i montaż nowych komponentów
  Uruchomienie
  Umowa serwisowa

Korzyści z zastosowania:
  Zwiększenie wydajności instalacji 
  Obniżenie kosztów utrzymania instalacji
  Redukcja kosztów zużycia energii
  Szybka dostępność części zapasowych
  Szybka rozbudowa instalacji o nowe komponenty
  Wsparcie techniczne
  Serwis 24h
  Kompleksowa obsługa

Zakres usługi: 
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aplikacyjnych (także produktów innych producentów)

  Dobór napędów w oparciu o najnowsze technologie
  Niezbędne modyfikacje technologii napędu (stare / nowe)
  Szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapoznać się  
z nowymi produktami

  Demontaż i montaż nowych komponentów
  Uruchomienie
  Umowa serwisowa
  Planowanie i instalacja szaf sterowniczych
  Programowanie PLC i wizualizacja

Korzyści z zastosowania:
  Zwiększenie wydajności instalacji 
  Obniżenie kosztów utrzymania instalacji
  Redukcja kosztów zużycia energii
  Szybka dostępność części zapasowych
  Szybka rozbudowa instalacji o nowe komponenty
  Wsparcie techniczne
  Serwis 24h
  Kompleksowa obsługa
  Jeden standard oprogramowania
  Certyfikaty

Retrofit INTERMEDIATE

Retrofit ADVANCED
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Radom:      
ul. Słowackiego 84
26-600 Radom     
tel. +48 48 679 47 00

Rzeszów:    
ul. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
tel. +48 17 784 27 00

Wrocław:    
ul. Bierutowska 57-59 
51-317 Wrocław
tel. +48 71 74 77 800

Poznań: 
ul. Wschodnia 7B
62-080 Swadzim k. Poznania    
tel. +48 61 646 55 00

Bydgoszcz:  
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 30 00

Gdańsk:    
ul. Galaktyczna 30A
80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 70 00

Biura Techniczne:

ul. Strzelecka 66 
43-109 Tychy             
tel. +48 32 32 32 610

Centrum Techniczno-Szkoleniowe
Biuro Handlowe i Serwis

Centrum serwisowe Łódź
+48 42 293 00 30

Mail: serwis@sew-eurodrive.pl

Centrum serwisowe Tychy
+48 32 32 32 637
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SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

ul. Techniczna 5

92-518 Łódź

tel. +48 42 293 00 00

sew@sew-eurodrive.pl

 www.sew-eurodrive.pl

ul. Techniczna 5 
92-518 Łódź
tel. +48 42 293 00 00

Siedziba firmy
Zakład montażowy i Serwis

SEW-EURODRIVE - Tu jesteśmy:

Linia serwisowa
Hotline 24h
+ 48 602 SEW SEW

+ 48 602 739 739


