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Asennus- ja käyttöönottopalvelut 

Tuotanto- ja varastopalvelutasennus käyttöönotto
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PALVELUN VOIMA

VEMoDRIVE-palvelu 
asentaa, käyttöönottaa ja huoltaa sähkökäytöt. Voit tilata palvelun 
esimerkiksi tuotteen tilauksen yhteydessä. Näin helpotat ja nopeutat 
omaa työtäsi ja säästät aikaa. Säästät myös rahaa, koska ammattitai-
toisella työllä varmistat laitteen jatkuvan, kustannustehokkaan toimi-
vuuden ja pidemmän käyttöiän. 

VEM motors Finlandin tuotantopalvelu 
muuttaa vakiotuotteen varastostamme asiakkaan toivomaksi koko-
naisuudeksi. Tehdastilaukseen verrattuna etuna on nopeus: tehtaalta 
tilattuna toimitusajat ovat useita viikkoja, Masalan tuotantopalvelusta 
kokonaisuus saadaan liikkeelle useimmiten 3-4 työpäivässä. Kiire- 
toimitukset onnistuvat usein yhden päivän toimitusajalla. 

Toisinaan vastaan tulee tilanteita, jolloin aika tai taidot asettavat 
rajoitteita töiden etenemiseen. Tällöin ulkopuolinen, asiantunteva 
apu tulee tarpeeseen. Sähkökäyttöjen osalta apu on nimeltään 
VEMoDRIVE.

Keskity itse olennaiseen



PALVELUN VOIMA

VEMoDRIVE palvelut

VEMoDRIVE asennuspaketti
Moottorin, vaihdemoottorit, taajuusmuut-
tajan tai koko sähkökäytön asennus

• asennukset, kaapelointi, moottorin rihtaus  
ja kytkennät

VEMoDRIVE 
käyttöönottopaketti

Taajuusmuuttajan käyttöönotto

• asennuksen ja kytkentöjen tarkistus
• laitteen parametrointi ja testaus
• parametrien dokumentointi 

VEMoDRIVE ennakko- 
ja määräaikaishuolto

Sähkökäytön tai tuotantolaitoksen huolto

• laajuus ja sisältö sopimuksen mukaan

Tuotantopalvelu
Yleisimpiä töitä ovat moottoreiden rakennemuutokset, pintakäsittelyt, suojausluokan muu-
tokset, lisävarustelu (esim. jarru, pulssianturi, lisätuuletin) ja vaihdemoottoreiden kokoa-
minen.

Varastointi
TEAM VEM -jälleenmyyjät varastoivat kattavasti sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia ja 
vaihteita. Erikoistuotteiden varastointi keskusvarastossamme Masalassa tai TEAM VEM 
-jälleenmyyjän varastossa on myös mahdollista. 

Masalan varastovalikoima

• VEM IE3-W41R moottorit
• VEM IE2-W21R/WE1R moottorit
• IE-luokittelematon K21R-sarja
• VEM liukurengasmoottorit 
• Yaskawa J1000  taajuusmuuttajat
• Yaskawa V1000 taajuusmuuttajat
• Yaskawa A1000 taajuusmuuttajat
• Yaskawa GA700 taajuusmuuttajat
• KEB G hammasvaihdemoottorit
• Tramec  S ja B kierukkavaihteita eri välityksillä
• Tramec X kierukkavaihteista kaikki koot, useita eri välityksiä lisävarusteineen
• Varmec hammasvaihteet IEC-moottoriliitännällä



VEM MOTORS FINLAND OY - TOIMIVAA KUMPPANUUTTA

VEM MOTORS FINLAND palvelee TEAM VEM -ketjun kanssa suomalaista teollisuutta asiantuntevasti ja 
tehokkaasti kellon ympäri. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kokonaisvaltaista palvelua oli sitten kyseessä 

erikoisratkaisu tiettyyn sovellukseen tai yhteensopivien vakiotuotteiden valinta. 

Tuotevalikoimaamme kuuluu laaja joukko vaativissa olosuhteissa testattuja, pitkäikäisiä ja luotettavia 
moottoreita, vaihteita ja vaihdemoottoreita sekä taajuusmuuttajia kaikkiin AC-käyttötarpeisiin. 

Ota yhteyttä
Valitse vaivattomin/tarvitsemasi kanavasi:

Team VEM jälleenmyynti
• 35 toimipistettä Suomessa, 6 Ruotsissa ja 14 Baltiassa

Team VEM huolto 
• 18 toimipistettä Suomessa 

VEMoDRIVE-kumppanit
• 7 toimipistettä Suomessa

TEAM

Kaikkien toimipisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.vem.fi/myynti ja huolto
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