
SERVICE

Remanufacturing

Nieuw leven voor aandrĳ fcomponenten
Prĳ slĳ st 03.03.2023

SEW-EURODRIVE—Driving the world

2
GARANTIE
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Scan de QR-code of kijk op onze website voor meer informatie en
uitleg over ons remanufacturing proces



2 Remanufacturing draaistroommotoren / servomotoren

Prijslijst remanufacturing

Draaistroommotoren servomotoren

DRN.. motor motor + rem

63  € 132  € 257 DFS56  € 1.021 

71  € 144  € 275 DFY71  € 1.751 

80  € 149  € 300 DFY90  € 2.546 

90  € 187  € 375 DFY112  € 3.353 

100M/LS  € 225  € 438 CM71  € 684 

100L/LC/112  € 250  € 488 CM90  € 945 

132S  € 337  € 601 CM112  € 1.460 

132M  € 501  € 914 CMP40  € 464 

132L/MC/160S  € 689  € 1.090 CMP50  € 549 

160M  € 990  € 1.429 CMP63  € 618 

160MC/L  € 1.216  € 1.780 CMP71  € 664 

180M  € 1.379  € 2.432 CMP80  € 805 

180L  € 1.479  € 2.482 CMP100  € 990 

200L  € 1.705  € 3.436 CMP112  € 2.134 

225S  € 2.006  € 3.887 

225M  € 2.319  € 4.389 

250M  € 2.758  € 5.769 

280S  € 3.511  € 6.747  

280M  € 4.013  € 7.525 

315S  € 4.452  € 9.407 

315M  € 4.891  € 9.909 

315L  € 5.518  € 10.787 

315H  € 5.894  € 11.288 

Remanufacturing draaistroommotoren / servomotoren



3Remanufacturing tandwielkasten

  Remanufacturing/upgrade van niet-genoemde typen zĳ n

op aanvraag.

  Prĳ zen zĳ n gebaseerd op standaard olie en standaard verf 

(RAL7031/2002).

  Vaste prĳ zen gelden wanneer:

– reductorhuis, stator, encoder en remspoel herbruikbaar zĳ n; 

– stator en rotor bĳ  servomotoren herbruikbaar zĳ n.

  Prĳ zen gelden niet voor motoren aan PS.F/BS.F-kasten

  Standaardlevertĳ d 3 werkdagen na ontvangst en defi nitieve order 

–  voor de aandrĳvingen die wĳ standaard in Rotterdam assembleren.

– van de huidige serie en voorzien van standaardcoating.

  Haal- en brengservice

– Voor € 150 per pallet halen wĳ  deze binnen twee werkdagen bĳ  u op. 

– Na remanufacturing ontvangt u het geheel weer terug. 

Voor reductoren t/m bouwgrootte 87 Voor reductoren vanaf bouwgrootte 97 (x% van remanufacturingprĳ s)

Eén laag afwĳ kende kleur  € 116 Eén laag afwĳ kende kleur 10% 

Stralen + grondlak (OSG)  € 217 Stralen + grondlak (OSG) 20% 

Stralen + twee lagen (OS1)  € 304 Stralen + twee lagen (OS1) 25%  

Stralen + drie lagen (OS2)  € 351 Stralen + drie lagen (OS2) 30%

Meerprijzen verfsystemen

ATEX-uitvoering = +15%

R67  € 339 RX67  € 203 K67  € 800 F67  € 508 S67  € 578

R77  € 447 RX77  € 282 K77  € 1.002 F77  € 808 S77  € 839

R87  € 642 RX87  € 428 K87  € 1.348 F87  € 1.208 S87  € 1.419

R97  € 1.035 RX97  € 675 K97  € 2.155 F97  € 1.774 S97*  € 2.836

R107  € 1.617 RX107  € 844 K107  € 3.494 F107  € 2.859

R127*  € 2.277 K127*  € 5.309 F127*  € 4.061

R137*  € 2.517 K157*  € 7.651 F157*  € 6.990

R147*  € 3.739 K167*  € 11.400

R167*  € 5.323 K187*  € 17.190

Remanufacturing tandwielkasten

* Vraag onze technisch adviseurs naar de voorwaarden voor dit specifi ek product



4Snelle, duurzame en hoogwaardige herstelservice voor uw kapotte of oude aandrijving

Remanufacturing

Snelle, duurzame en hoogwaardige herstelservice 

voor uw kapotte of oude aandrĳ ving

Uw kapotte of oude aandrĳ ving weer als nieuw, met dezelfde kwaliteit en prestaties als 

een nieuw product en met volledig nieuwe garantie op de complete aandrĳ ving. 

Binnen 3 werkdagen en voor een vaste prĳ s.

Korte doorlooptĳ d

We hanteren een vaste levertĳ d van drie werkdagen na ontvangst van de aandrĳ ving. Wĳ  zorgen 

voor de terugzending. 

Duurzaam

Aandrĳ vingen zĳ n zeer geschikt voor hergebruik:

–  vele onderdelen hebben een oneindige levensduur;

–  SEW-onderdelen zĳ n uitwisselbaar in diverse aandrĳ vingen;

–  hergebruik is goedkoper en milieuvriendelĳ ker dan opnieuw produceren.

Garantie

We verlenen dezelfde garantie als bĳ  een nieuwe levering.

Vaste prĳ zen

Wĳ  hanteren vaste prĳ zen voor revisie.

Ga naar onze website en log in op Online Support:

Onder “Startup & Maintenance | Troubleshooting” kan aan de hand van het fabricagenummer in 

vier stappen alle benodigde informatie worden doorgegeven. Na ontvangst van deze informatie 

wordt een retournummer gestuurd dat bĳ  de zending vermeld moet worden.

1. Ga naar “Troubleshooting”. Vul het fabricagenummer in;

2. Geef alvast aan wat het probleem kan zĳ n;

3. Voor Remanufacturing met een vaste prĳ s, kies “Service at SEW-EURODRIVE”;

4. Vul eventueel aan met opmerkingen en geef een gewenste retourdatum op.

Online product aanmelden voor remanufacturing.



5Verlengde garantie voor motorreductoren

Topaandrijving + PREMIUM-bescherming = 
verlengde garantie

Wat als u – naast de geldende wettelijke garantie – nog eens 12 maanden extra garantie zou 

krijgen en u dus geniet van een verlengde garantie? Dat zou mooi zijn, toch? 

Het is nu een optie bij motorreductoren van SEW-EURODRIVE. Nog eens 12 maanden 

garantie bovenop de wettelijke garantie voor nieuwe aandrijvingen van SEW-EURODRIVE. 

De enige voorwaarde is dat u bij aankoop onze PREMIUM-beschermingsoptie kiest.

Uw voordelen:

De kwaliteit van de onderdelen die u ontvangt, kan het verschil maken als het gaat om het optimaliseren van de betrouwbaarheid

van een productiefaciliteit.

Premium fl uorkoolwaterstof rubberen 

oliekeerring

Premium smeermiddelPremium Sine Seal olieafdichting

 

–  Premium Sine Seal: olieafdichting van 

SEW-EURODRIVE met sinusoïdale afdichtings-

lip op de motor 

–  Premium fl uorkoolwaterstof rubberen olieaf-

dichting op de motorreductor (uitgaande as)

–  Premium tandwielkast-olie: SEW GearOil voor 

betere prestaties van de motorreductor

–  Premium verlengde garantie: extra garantie 

van 12 maanden bovenop de wettelĳ ke 

garantie

*  Optie alleen beschikbaar als verlenging van 

de wettelĳ ke garantieperiode – niet voor ver-

lenging van andere contractuele overeen-

komsten.

12
MAANDEN 
GARANTIE

OPTIONEEL*

Het optionele* PREMIUM-beschermingspakket voor motorreductoren van SEW-EURODRIVE omvat:

Verlengde garantie voor motorreductoren

12 maanden extra voor 100% vertrouwen
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Kĳ k op www.sew-eurodrive.nl 

“Services  Startup & maintenance  Remanufacturing” voor meer informatie.

Voor remanufacturing prĳzen van regelaars zie prĳslĳst
“Remanufacturing en updgrade - Nieuw leven voor frequentie- en servoregelaars”

Vestiging Noord

Wetterkant 12

8401 GC GORREDĲ K

Tel. +31 (0)513 72 61 00

gorredĳ k@sew-eurodrive.nl

Vestiging Oost

Zonnehorst 2

7207 BT ZUTPHEN

Tel. +31 (0)575 57 44 94

zutphen@sew-eurodrive.nl

Vestiging Noordwest

Component 125 - 127

1446 WN PURMEREND

Tel. +31 (0)299 66 63 38

purmerend@sew-eurodrive.nl

Vestiging Zuid

De Gruisdonk 13

5928 RT VENLO

Tel. +31 (0)77 36 61 873

venlo@sew-eurodrive.nl

SEW-EURODRIVE is right there for you: 

Hoofdvestiging Rotterdam 

Industrieweg 175

3044 AS ROTTERDAM

Tel. +31 (0)10 44 63 700

info@sew-eurodrive.nl

Inkomende goederen

SEW-EURODRIVE B.V.

Graafstroomstraat 50B

3044 AR ROTTERDAM


