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Styrkor med 
GMV System
Ni kan bli Nr.1 tack vare GMV, Nr 1 i världen
GMV antal i världen

• GMV producerar över 30 000 hydraulenheter per år
• Mer än 550 000 installationer världen över är utrustade med GMV hydraulikkomponenter, motsvarande 40 % 

av hydrauliska hissar i världen och 50 % i Europa
• Representerade i 22 länder med 14 partners och 9 distributörer ( med totalt 500 anställda )
• 7 integrerade tillverkningsställen i världen, ger stor produktionsvolym och reducerar kostnaden per enhet

Namn GMV och General Electric: ett världsomspännande partnerskap tillåter hissföretagen att konkurrera med andra 
multinationella företag 
Marknadsfilosofi GLOCAL product ( GLOBAL + LOCAL ): En global produkt kombinerad med en lokal marknadserfarenhet 
från hissföretagen resulterar i förtroende och ett konkurrenskraftigt pris för slutkunden 
Teknologi - GMV, likvärdigt med kontinuerlig utveckling av hydraulikkomponenter och system för hissar såsom: 

• SL komponenter
• Elektrisk styrning med VVVF funktion 
• ”Fluitronic system” ( elektroniskt system med ekologisk vätska )
• Komplett system av ”Green Lift ” produktlinje
• Lätt montage och installation, en installation av 4 plans hiss avslutad på 80 timmar. ( 40 timmar av utbildad montör och 40 tim-

mar för hjälpare)
• Med support och erfarenhet av GE har GMV utvecklat ”Gearless Belt” maskinen för linhissar som kan jämföras med högsta

kvalitetsstandard
Service GMV erbjuder en mängd service som aldrig har varit tillgänglig hos konkurrenterna. Dessa innehåller:

• Montage och installationsträning
• Installationsutrustning som inte erfordrar ställning från byggfirman 
• Flerårs garanti
• Marknadssupport för hissfirman och dess kunder

Pris Den bästa kombinationen av kvalitet och pris på hissmarknaden som tillåter hissfirman att konkurrera på marknaden 
för standardhissar. Green Lift materialet har sänkt kostnaden med ca 30 % jämfört med maskinrumslös linhiss med 

maskinen i schaktet. 
Personalstyrka GMV personal visar stolthet och professionalism  på varje nivå, som säkrar framtida ledarskap av GMV. 

Managementsystem GMV följer 6 sigma system, det mest progressiva systemet för kvalitet.
Uppmärksamhet mot teknisk utveckling och standards. Kontinuerligt deltagande i tekniska kommittéer , nationella

och internationella organisationer.


