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Oplossingen op maat

SEW-EURODRIVE  behoort tot de wereldleiders in de levering van industriële tandwielkasten voor  de mijnindustrie en steengroeven. Van de 
Mijnen in Australia tot die van Zuid-Afrika, of van de winning van Blauwe Steen in België naar de Franse cementfabrieken via  de Hollandse 
coke, weerstaan onze aandrijvingen de dagelijkse stromen die de wereldhandel genereert. Wij leveren niet alleen sleutelklare aandrijvingen, maar 
leveren  een voorbode van de  onderhoudsservice van SEW-EURODRIVE voor  cementfabrieken, mijnen en steengroeven.

Als competente partner zijn we er steeds voor u. Wij 

staan u bij gedurende het volledig proces, vanaf de 

projectplanning tot de inbedrjfname ter plaatse van uw 

industriële tandwielkast. Deze diensten worden verzekerd 

door middel van ons wereldwijd aanwezige service 

netwerk. Hierdoor garanderen we u de betrouwbaarheid en 

traceerbaarheid van uw materiaal en van zijn onderhoud.

U beschikt over een unieke partner voor de toelevering van 

de totale aandrijfgroep voor uw industriële toepassingen.

Onze lokale engineering kan voor de volledige studie van 

uw installatie zorgen steunende op de technische expertise 

van de fabrieken en van de service centra binnen onze 

groep.

Uw voordelen
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5Redutores

Motoredutores

Linha W

Motoredutor de engrenagens Spiroplan®

Redutores Industriais

Linha X

Redutor de engrenagens helicoidais

Linha ML

Redutor de engrenagens helicoidais

Linha XP

Redutor Planetário de engrenagens de dentes retos
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Moderniseer uw installatie

Uw voordelen

Herstellingen moeten economisch verantwoord zijn. In bepaalde gevallen zal het aanschaffen van een nieuwe tandwielkast voordeliger zijn.
In dit opzicht kan SEW-EURODRIVE een niet standaard tandwielkast kopiëren. Hetzij identisch, het zij mits de aanpassing van een standaard 
tandwielkast aan uw installatie zonder inbreuk te maken op de welbefaamde kwaliteit van ons merk. Dit maatwerk is een absolute troef voor onze 
klanten.

-- En ploeg van ervaren ingenieurs in het opnemen van 

relevante en cruciale maten en eigenschappen van het 

onherstelbaar toestel

- een know-how ten dienste van de zware industrie

- Een duplikaat van uw tandwielkast gebruikmakend 

van de recentste technologiëen beheerst door SEW-

EURODRIVE

- De studie van de inplanting (veel meer dan enkel de 

tandwielkast)

- gerespecteerde leveringstermijnen

- Een krachtig europees service netwerk

Cementfabrieken en steengroeven 
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Een werkplaats toegewijd aan industriële tandwielkasten 

Big is beautiful Onze aanpak

• Eerste evaluatie on site

• Traceerbaarheid : Identificatie van uw toestel bij aankomst

• Volledige toestandsbeschrijving bij ontvangst

• Onderzoek:

 - Demontage van de tandwielkast voor onderzoek van de  

   verschillende componenten

 - Volledig technisch onderzoek

 - Metrologie van uw volledig toestel

 - Keuze van de technische opties in overeenstemming met  

   de behoeften en verwachtingen

• Geïllustreerd inspectierapport

• Volledig en gedokumenteerde bestek

• Inhouse design & engineering
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Een werkplaats toegewijd aan industriële tandwielkasten 

Onze kwaliteit:
Een zeer  
hoge nauwkeurigheid

Onze aanpak

Cementfabrieken en steengroeven 
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arrêtera automatiquement après 500 000 secondes si l’utilisateur n’a pas arrêté l’enregistrement. Dans ce 

cas le message suivant apparaitra : 

 

 
 

2.5 Rapport 

 

A la fin du test un rapport automatique peut être généré en format word avec les paramètres sélectionnés 

lors de la visualisation. La figure ci-dessous montre un exemple de rapport généré via l’interface utilisateur. 

 

 
 

Le rapport est sauvé sous la dénomination « RéférenceDateHeure »  dans le  Directory C:\Temp\SEW-

BancTest.  

Ce directory est accessible via un raccourci sur le Desktop. 

Le rapport peut ensuite consulté ou modifié dans le format word.  

 

 

 

 

• Interne kwaliteitscontrole volgens de normen van SEW-EURODRIVE

• Gedokumenteerde assemblage volgens passende technieken

• Test onder belasting

 Test met geschikte smering

 In de werkelijke opstelling

 Test tot temperatuurstabilisatie

 Automatisch testrapport met alle testgegevens (temperatuur,  

 trillingen, snelheden, stromen)

• Verfsysteem volgens uw aanvraag

• Typeplaatje van de herstelling

• Behandeling voor langdurig opslag op aanvraag
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Onderhoud en herstellingen

Uw voordelen

Bij SEW-EURODRIVE staat de klant centraal. Sinds 2007 verzekeren onze service centra toegewijd aan industriële tandwielkasten het 
onderhoud en de herstelling van zeer grote tandwielkasten. Om de bedrijfszekerheid van uw installaties te verhogen stellen we (preventieve) 
onderhoudskontrakten voor waar onze technieker regelmatig de goede werking ervan komt nakijken.

- Globale prestatie opgesteld voor industriële 

tandwielkasten en motorreductoren van alle merken 

- levering en herstelling van koppelingen, 

oliekoelingsaggregaten, sensoren en motoren

- globale aandrijfoplossingen aangepast aan uw vereisten

- grote beschikbaarheid van onderdelen

- Geld- en tijdsbesparing dankzij herstelling,revisie of 

wijziging verzekerd door vaklui

- Specifieke middelen en gereedschap in de Service 

Centers 

- Test onder belasting  (na herstelling) 

 - kwaliteitskontrole van het uitgevoerd werk: Het  

   hersteld toestel ondergaat dezelfde testen als een  

   nieuw toestel 

 - Een eerste inlopen in onze werkplaats: verzekert een  

   soepele werking op uw installatie 

 - temperatuurbewaking en trillingsanalyse

Cementfabrieken en steengroeven 

Analyse van micro-scheuren voor de assen van hijstandwielkasten
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Voor / Na

Cementfabrieken en steengroeven :  
Onderhoud en herstelling van A tot Z

Analyse van micro-scheuren voor de assen van hijstandwielkasten
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Drive Technology Center

SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B.P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tél. : +33 3 8873 6700 
Fax : +33 3 8873 6600
sew@usocome.com 
www.usocome.com

SEW-USOCOME PARIS
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil l’Etang
Tél. : 01 64 42 40 80 
Fax : 01 64 42 40 88

SEW-USOCOME NANTES
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon
Tél. : 02 40 78.42 00
Fax : 02 40 78 42 20

SEW-USOCOME LYON
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tél. : 04 72 15 37 00
Fax : 04 72 15 37 15

SEW-USOCOME BORDEAUX
Parc d’activités de Magellan
62 avenue de Magellan
B.P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tél. : 05 57 26 39 00
Fax : 05 57 26 39 09

Drive Technology Center

SEW-EURODRIVE
Industrieweg 175
NL-3044 AS ROTTERDAM
Tél. : +31 10 44 63 700    
info@sew-eurodrive.nl  
www.sew-eurodrive.nl

+33 3 88 73 67 67

+32 78 150 333

+32 78 150 333

+31 800 739 4357

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
 
IG-repairs@sew-eurodrive.com

Production plant

Drive Technology Center (DTC)

Drive Technology Center

SEW-EURODRIVE
Researchpark Haasrode 1060 
Evenementenlaan, 7 
BE-3001 Leuven
Tél.: +32 16 386 311 
Fax: +32 16 386 336
info@sew-eurodrive.be 
www.sew-eurodrive.be
www.sew-eurodrive.lu

SEW-EURODRIVE IG CENTER
Rue du Parc Industriel 31  
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tél.: +32 84 21 98 78 
Fax: +32 84 21 98 79 
service-IG@sew.be

France

Belgium
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Luxembourg

Rotterdam

Paris

Lyon

Haguenau

Nantes

Bordeaux

Marche-en-Famenne

Brussels


