
KEEPING YOU MOVING 
IS WHAT DRIVES US



Vår historie
• 1931 SEW- EURODRIVE GmbH 

blir etablert 
• Den første bedriften som 

serieproduserer en girmotor
• Familieeid selskap
• Desentralisert filosofi

Jürgen Blickle

Managing partner 



17 production plants

85 Drive Technology Centers

> 200 sales companies
not all are shown on the map

38 partners

52 countries

> 20.000 employees

EUR 3.1 billion in sales (FY 2020/21)

Vår desentraliserte
forretningsmodell
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New electronic plant based on 
4.0 principles opens in Bruchsal

MOVIMOT® marks start of decentralization
in drive technology

Entry into control technology

First foreign company 
in Haguenau, France

Master plan for Graben-Neudorf
Opening Hall South and construction start hall 
North

Industry 4.0 arrives at
Graben-Neudorf plant

Rainer and Jürgen Blickle
take over 
SEW-EURODRIVE Group

Revolutionary modular system
for gearmotors

Son-in-law Ernst Blickle takes 
charge of company

Vår utvikling

Christian Pähr founds 
Süddeutsche Elektromotoren-Werke(SEW)
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SEW-EURODRIVE AS, NORWAY

6



Vi driver norsk industri
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Klynger og bedriftsnettverk:

1. Tilrettelegge for innovasjon og 
utvikling i bedriftene.

2. Kompetanseheving - Være et 
bindeledd mellom bedrifter og 
utdanningsinstitusjoner.

3. Bygge relasjoner og nye 
partnerskap – Skape nye 
verdikjeder

Tverrindustrielt 
økosystem



Utfordringer…

•Pressede marginer

•Knapphet på ressurser

•Et krevende grønt skifte med tøff internasjonal konkurranse

•Det blir færre maskinbyggere i Norge
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Norges viktigste import- og eksportvarer

Kilde: SSB



Muligheter…

•Stort «after sales» marked – fokus på sluttbrukere

•Stor investeringsvilje i norsk industri

•Ny teknologi – grønt skifte 
 Gigafactories under oppføring
 Fornybar energi
 Bærekraftig fiskeoppdrett

•Ønske om det kortreiste 



Våre viktigste satsningsområder 

1. Produkt- og konseptutvikling

2. Tilfør produktet merverdi

3.  Ressursutnyttelse



• Fra komponent til systemsalg

• Produkter og systemer som bidrar til 
bærekraftig utvikling 

- Energieffektivitet 
- Sirkulærøkonomi

Produkt- og konseptutvikling



Tilføre produktet merverdi

• Fokus på å gjøre kundens hverdag enklere gjennom å 
tilby funksjonelle engineering's verktøy og andre 
digitale løsninger

• Vi skal utvikle og tilby markedets beste service 
gjennom lokal tilstedeværelse

Think Global – Act Local



• Skap endringsglede i bedriften
 Effekten av kontinuerlig utvikling

• Våge å ta i bruk ny teknologi 

• Dyrk yrkesstoltheten og fellesskapet
 Pålitelighet
 Fleksibilitet
 Kompetanse

• Plan for utnyttelse av ressurser - kriseplan
 Prioritere leveranser mot samfunnskritiske funksjoner
 Nordisk samarbeid for utnyttelse av kapasitet  
 Tilby alternativer til nye enheter

Ressursutnyttelse



• Nærhet til kunden – lokal tilstedeværelse

• Lokal kompetanse med bred erfaring innen 
industriautomatisering og systemløsninger

• Høy leveringsdyktighet og fleksibilitet

• 24/7 service - tilgjengelighet

• Pålitelig og stabil leverandør

Differensiering…



Industry know-how

Products Systems Solutions 

Life cycle services Industry 4.0



KEEPING YOU MOVING 
IS WHAT DRIVES US

Takk for oppmerksomheten
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