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GRENAA  DIESEL

Grenaa Diesel – Effektiv og pålidelig

A/S Grenaa Motorfabrik

Ingeniørviden

Vor organisation har gennem mere

end 80 år udviklet og konstrueret

komplicerede mekaniske systemer.

Vore ingeniører og teknikere trækker

på en mangeårig erfaring og anvender

de nyeste computerprogrammer til

analyse og konstruktion af maskiner.

Maskinfabrik

Maskinfabrikken er sammensat til

fremstilling og reparationsbearbejd-

ning af større maskineri i mindre

serier. Derfor kan næsten alle

opgaver løses i vor egen fabrik og

komplicerede eller store emner er

vort speciale.

Teknisk erfaring

A/S Grenaa Motorfabrik har gennem årtier
udviklet, konstrueret og fremstillet solide
transmissioner og gearkasser til marine-
brug. Det er med baggrund i denne erfa-
ring, vi tilbyder vor assistance til ejere af
vindmøller.

Vi har ligeledes en mangeårig erfaring i
reparation og servicering af avanceret 
mekanisk udstyr. Vi koncentrerer os om
reparationsopgaver, hvor vi samtidig har
den fornødne ingeniørviden. Reparationer
kan medføre konstruktive modifikationer.
Med back-up fra vor tekniske afdeling
sikrer vi, at det færdige resultat fuldt ud
lever op til alle styrkekrav og udgør en
driftsikker enhed for vor kunde.

Gearkasser og transmissioner

Vi reparerer alle fabrikater gearkasser.
Desuden foretager vi reparation af øvrige
transmissionskomponenter i møllen, f.eks.
aksler, lejer og elastiske koblinger samt
bremsearrangement og smøresystem.
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Grenaa Service

Det halve af udstyrsleverancen er

professionel serviceassistance. Vore

erfarne servicemontører stræber til

stadighed efter det bedste og er til

rådighed hvor som helst i verden

med meget kort varsel.

Alle standarddele til Grenaa-anlæg

lagerføres og specialdele som  f.eks.

propelleraksler fremstilles straks ved

ordre.

Ved reparation af fremmed maskineri,

hvor originale dele ikke kan skaffes

kan erstatningsdele fremstilles på

kort tid. Dette sikrer vi ved en kom-

bination af teknisk viden, vort alsidige

produktionsapparat og et stort rå-

varelager.

Personlig kundebetjening

A/S Grenaa Motorfabrik’s organisa-

tion er fleksibel, så det at reagere

hurtigt på specielle forespørgsler

hører til dagens orden hos os. Vi

sætter samtidig en ære i at kende

vore kunder, så vi kan give en positiv

og personlig kundebetjening.

Tilstandsvurdering og dialog

Næsten alle store skader på møllegear
begynder med mindre defekter. Vi har der-
for sammensat en eftersynspakke, som
tilgodeser at mange typer skader kan
opdages før de fører til havari.

Vore eftersyn indeholder brug af endo-
skopinspektion, vibrationsmåling og olie-
analyser. Sidst, men ikke mindst, kan vi
også hjælpe med rådgivning om mulige
forbedringer i den enkelte mølle. Vi tilbyder
geareftersynsaftaler med fast årlig pris.

Reparation

Når uheldet er ude, har vi mulighed for at
sikre en hurtig og effektiv assistance, så stil-
standstiden minimeres. Når vi kan tilbyde en
ekstra hurtig reaktionstid skyldes det, at vi
har et stort netværk af specialleverandører
samt teknisk viden og maskinfabrik til dis-
position. Som eksempler kan nævnes, at
akselfremstilling og flugtboring af defekte
gearhuse med indsætning af reparations-
bøsninger er en rutineopgave hos os.
Standardopgaver som f.eks. overhaling og
lejeskift udføres til fast pris.

Konkurrencedygtig opgaveløsning

Både driftstab og reparationsomkostninger
er vigtige faktorer i tilfælde af nedbrud. 
A/S Grenaa Motorfabrik kan begrænse
udgifterne. Som producent af egne gear-
kasser har vi adgang til de mest fordel-
agtige rabataftaler hos komponentleveran-
dører og vi har egne maskiner til bearbejd-
ning af gearkassekomponenter. Dette
kommer vore kunder til gode i form af hur-
tig reaktion og konkurrencedygtig pris.

Afprøvet og garanteret

Alle reparationer på vor fabrik afsluttes
med en rotationstest samt gennemgang af
alle opgavens udmålinger. For flere gear-
typer kan vi foretage belastet prøvekørsel
på fabrikkens testbænk.

Vi yder naturligvis garanti på reparation og
reservedele.


