VI AXLAR ANSVARET
– kompetens, utbud & service

Vet du funktionen så har vi produkten.
Vi kan allt när det gäller service kring axeln.
Det är vårt löfte.

SESEMIC

– industrins problemlösare
Vi på Sesemic har funnits i branschen sedan
70-talet och äger en stor produkt- och applikationskunskap. Hos oss är specialkompetens inte bara ett ord, det är vårt fundament.
Vi vet vad som behövs för den dagliga driften
och för att du ska slippa kostsamma produktionsstopp.
Vi bjuder på över 100 års gemensam erfarenhet av branschen och enbart namnkunnig personal, hos oss möter du människor du
känner och som känner till din verksamhet.

Lägg därtill mängder av innovativt tänkande
och know how för säkerhet och effektivitet så
är det lätt att förstå varför våra kunder stannar hos oss. Vi är helt enkelt en trygg axel att
luta sig mot.
Vi ser oss som mer än leverantör, vi är din
samarbetspartner som tycker om att ta ansvar
för vår del i din verksamhet. Vi gillar långvariga förhållanden och samarbetet med dig
är en pågående process där engagemanget
består över tid.

Produkter kring axeln
sedan 1970
1970
Sesemic startades i Sundsvall och var
under 28 år återförsäljare till SKF.
2011
återuppstod Sesemic, nu med Piteå
som bas.
2017
Sesemic öppnar nytt lager, kontor och
butik i Skellefteå. Nu lagerförs även
pneumatik.

Med åren har vi lärt oss att maximera gammal
hederlig ryggradskompetens med innovativt
tänkande och fokus på kundnytta. Det gör oss
finslipade och flexibla när vi hjälper företag att
både växla upp och sänka driftkostnaderna.
Dessutom tar vi ansvar för miljön och uppmuntrar klimatsmarta val.

LAGERHÅLLNING

100 000 omsorgsfullt utvalda artiklar
Vi finns till för dig och bygger upp våra distrikt efter våra kunders specifika behov. Vi
kan ge ditt företag en problemfri drift genom
lokal lagerhållning och hög servicenivå. Tillsammans ser vi över ditt företags behov för
att maximera besparingarna och förenkla
den dagliga driften. Tryggt, smart och mer
klirr i kassan.
Men hur kan vi påstå att vårt produktsortiment om över 100 000 artiklar i lager är omsorgsfullt utvalt? Är det ens möjligt? Enkelt;
vi kan branschen (vissa av oss är till och med
födda in i den) bättre än vår egen bakficka

och vet precis vad du behöver för att driftsäkra din verksamhet. Därtill använder vi oss
alltid av leverantörer kända för sin höga kvalitet och tillförlitlighet. Vi plockar helt enkelt
russinet ur kaka och ser till att du bara hittar
det allra bästa i varje produktkategori. Det gör
att vi alltid har de bästa grejerna på hyllan,
när du faktiskt behöver dem. Skulle det vara
så att du ändå önskar något vi inte har i lager,
så hjälper vi dig att fixa det enligt samma filosofi; bästa lösningen gällande både kvalitet
och totalekonomi.

Konstruktiv problemlösning så att du kan gå från
motstånd till medvind
Dessutom kan du alltid vända dig till oss
med idéer och funderingar, ju klurigare desto
bättre. Vi är en vass sparringpartner och går
i gång på problemlösning som både växlar

upp din verksamhet och ger oss själva mer
kunskap. Vi säljer inte bara, vi kan, så bring
it on!

LAGRA
Lager för höga kvalitetskrav
Högteknologiska lösningar, konstruktionshjälp och beräkningar för optimal livslängd.
Med vår stora kunskap om lager tillsammans med världsledande leverantörer kan
vi erbjuda all den hjälp du behöver för att
få bästa tänkbara kostnadseffektivitet i dina
produkter.

Dessutom har vi tillgång till världens största
sortiment av rullningslager och produkter
runt axeln och kan leverera det du behöver
när du behöver det, tryggt och effektivt. Vi
arbetar med de bästa leverantörerna som
finns på marknaden och kan vid behov tillhandahålla de flesta kända fabrikat.

Vår lagerhållning omfattar kul- och rullningslager, lagerenheter, axiallager, nållager,
ledlager, länkhuvuden, glidlager och oljebronslager.

TÄTA
Standard, special eller en helt skräddarsydd tätning?
Hör med oss. Vi känner till fördelar, egenskaper och vad du ska tänka på i val av
tätning. Hyllorna i vårt lager är fyllda av
kvalitetsprodukter, allt från tätningar för
roterande axlar till tätningar i hydraulcylindrar och pumpar.

Radialtätningar, O-ringar. U-manschetter,
V-ringar och flerdelade kolvtätningar är
exempel på tätningstyper vi tillhandahåller och lagerför i olika dimensioner och
material. En annan standardprodukt är
PTFE-band.

DRIVA
Bästa val för driftsäkerhet och livslängd
Allt du behöver för kraftöverföring,
det fixar vi. Sesemic lagerför drivremmar från världsledande tillverkare
som Contitech och Optibelt. Här finns
även rullkedjor, kedjehjul, remskivor,
axelkopplingar, spännelement m.m. Vi
tillhandahåller även industriväxlar från
kända leverantörer.

Förutom de vanligaste typerna av drivremmar erbjuder vi kuggremmar, kraftband, rundremmar och variatorremmar.

PNEUMATIK

Spara energi med kvalitetsprodukter
Kvalitet utan kompromisser, det gäller
även för vårt urval av pneumatikprodukter. Vi lagerför cylindrar, kopplingar, slang, ventiler i mekaniska- luftoch elstyrda modeller samt luftberedningsenheter, regleringsventiler m.m.
Vi erbjuder trycklufts- och säkerhetskopplingar med det högsta flödet i

kombination med ett lågt tryckfall
och självklart högsta säkerhet för
användaren. Därtill snabbkopplingar,
nipplar, låspistoler m.m.
Sesemic är även auktoriserad återförsäljare av linjära produkter från INA
och kan leverera enheter med kända
fabrikat.

Lagerhållning som den ska vara:

KONKURRENSKRAFT ISTÄLLET FÖR OMKOSTNAD
Lagerhållning hos Sesemic innebär att du kan hålla ett
komplett lager av reservdelar, utan att behöva avvara
en enda hyllcentimeter i dina egna lokaler. Dina prylar
bor helt enkelt hos oss och du hämtar ut dem, eller får
leverans, när du behöver dem.
Kort sagt, vårt lager är ditt lager. Hör av dig till Sesemic
och upptäck ett riktigt enkelt sätt att lagra.

Sesemic är auktoriserad distributör för
Schaeffler Group, en av världens största
tillverkare vad gäller lager, nållager,
kopplingar m.m.
VÅR HUVUDLEVERANTÖR:

Tillsammans med våra
kollegor ute i Europa
lagerför vi över 100 000
kvalitetsartiklar.
Det borgar för snabba
leveranser närhelst
behov uppstår.

Lyhördhet, service och långsiktiga
relationer - vår verksamhet är
effektiv och anpassad efter
dina behov.
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www.sesemic.se

SESEMIC PITEÅ
Verkstadsgatan 4
941 39 Piteå
Tel. 0911-735 00
pitea@sesemic.se

SESEMIC SKELLEFTEÅ
Lagergatan 3D
931 36 Skellefteå
Tel. 0910-72 07 77
skelleftea@sesemic.se

