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MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B

MDX61B0005-… € 369 MC07B0022-5A3-4-… € 275

MDX61B0008-… € 386 MC07B0030-5A3-4-… € 289

MDX61B0011-… € 402 MC07B0040-5A3-4-… € 319

MDX61B0014- /0015-… € 472 MC07B0055-5A3-4-… € 387

MDX61B0022-… € 521 MC07B0075-5A3-4-… € 472

MDX61B0030-… € 552 MC07B0110-5A3-4-… € 591

MDX61B0040-… € 613 MC07B0150-503-4-… € 676

MDX61B0055-… € 703 MC07B0220-503-4-… € 807

MDX61B0075-… € 890 MC07B0300-503-4-… € 943

MDX61B0110-… € 1156 MC07B0370-503-4-… Op aanvraag

MDX61B0150-… € 1312 MC07B0450-503-4-… Op aanvraag

MDX61B0220-… € 1567 MC07B0550-503-4-… Op aanvraag

MDX61B0300-… € 1728 MC07B0750-503-4-… Op aanvraag

MDX61B0370-… Op aanvraag

OverigMDX61B0450-… Op aanvraag

MDX61B0550-… Op aanvraag MOVIMOT® D Op aanvraag

MDX61B0750-… Op aanvraag MOVIFIT® Op aanvraag

MDX61B0900-… Op aanvraag MOVIPRO® Op aanvraag

MDX61B1100-… Op aanvraag MOVIAXIS® Op aanvraag

MDX61B1320-… Op aanvraag MDR®/MPR®/MXR® Op aanvraag

MDX61B1600-… Op aanvraag MOVITRAC® LTPB Op aanvraag

MDX61B2000-… Op aanvraag

MDX61B2500-… Op aanvraag

Frequentie- en servoregelaars*

Prijslijst 01-08-2020. 
Kijk voor recente prijzen, informatie en voorwaarden op: www.sew-eurodrive.nl 

“Services  Startup & maintenance  Remanufacturing”

Voor remanufacturing prijzen van motoren en tandwielkasten zie prijslijst  
“Remanufacturing en upgrade - Nieuw leven voor motoren en tandwielkasten”
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Geef uw frequentie- en servoregelaar een tweede leven ...

Wij repareren uw regelaar vakkundig voor een vaste prijs. Na reparatie krijgt u maar liefst twee jaar garantie op de 
gehele regelaar. 

Daarnaast upgraden wij de regelaar naar de nieuwste fi rmware. Een upgrade door het toevoegen van functionaliteiten 
zoals Profi net- of encoderkaarten behoort ook tot de mogelijkheden.

*Vaste prijzen voor remanufacturing van regelaars gelden;
 – voor regelaars < 10 jaar;

 – waarbij minimaal het vermogensdeel of de stuurkop nog werkt;

 – en de regelaar niet voorzien is van gelakte printplaten en/of veiligheidsoptiekaart.

Voldoet uw regelaar niet aan deze voorwaarden of staat hij niet in de lijst, neem dan contact met ons op.

Voldoet uw regelaar wel aan de voorwaarden, maar blijkt reparatie niet rendabel te zijn, 

krijgt u voor de vermelde reparatieprijs een nieuwe frequentie- of servoregelaar.

Duurzaam

 – frequentie- en servoregelaars zijn geschikt voor hergebruik;

 – onderdelen zijn uitwisselbaar;

 – hergebruik is goedkoper en milieuvriendelijker dan nieuw produceren. 

 Assistentie bij inbedrijfstelling frequentieregelaar

Wij kunnen u ondersteunen bij de inbedrijfname van uw frequentieregelaar. Kijk voor meer informatie op onze website 
onder het kopje “Services  Startup & maintenance  Startup Service”

Frequentie- of servoregelaar aanmelden voor remanufacturing kan online

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: 

1. Ga naar “Troubleshooting”. Vul het fabricagenummer in;
2. Geef alvast aan wat het probleem kan zijn;
3. Voor Remanufacturing met een vaste prijs, kies “Service at SEW-EURODRIVE”;
4. Vul eventueel aan met opmerkingen en geef een gewenste retourdatum op.

Na ontvangst van deze informatie wordt een retournummer gestuurd dat bij de zending vermeld moet worden.

Bel 010 44 63 700 als u meer wilt weten over onze remanufacturingmethodiek of onze haal- en 

brengservice.
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Driving the world
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 SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS ROTTERDAM
Tel. +31 (0)10 44 63 700
info@sew-eurodrive.nl

www.sew-eurodrive.nl

Vestiging Noord

Wetterkant 12
8401 GC GORREDIJK
Tel. +31 (0)513 72 61 00
gorredijk@sew-eurodrive.nl

Vestiging Oost

Zonnehorst 2
7207 BT ZUTPHEN
Tel. +31 (0)575 57 44 94
zutphen@sew-eurodrive.nl

Vestiging Noordwest

Weberstraat 74
1446 VV 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

How we’re driving the world

Kĳ k op www.sew-eurodrive.nl  

“Services  Startup & maintenance  Remanufacturing” voor meer informatie.

Voor remanufacturing prĳ zen van motoren en tandwielkasten zie prĳ slĳ st
 “Remanufacturing en updgrade - Nieuw leven voor motoren en tandwielkasten”
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