
Niezawodność wymaga wysokiej 
 jakości silników oraz zespołu, który 
rozumie, jak istotna jest minimalizacja 
przestojów.

hoyermotors.pl



Wykraczamy 
poza oczekiwania

Hoyer Motors oferuje Państwu więcej niż można 

się spodziewać – zarówno pod względem 

jakości silników, jak i poziomu obsługi. Każdego 

dnia dokładamy wszelkich starań, by zapewnić 

niezawodność produktów, doskonały serwis 

oraz ciągłość dostaw, przekraczając oczekiwania 

naszych klientów.



Stale postępująca globalizacja i rosnąca międzynarodowa 

konkurencja wymagają większej wydajności od nowoczesnego 

przemysłu; wzrost produkcji przy coraz krótszych terminach. 

Możemy pomóc Państwu sprostać tym wyzwaniom, każdego 

dnia, niezależnie gdzie zlokalizowana jest Państwa firma.

Hoyer Motors to globalny dostawca silników elektrycznych 

do układów hydraulicznych, pomp i urządzeń wentylacyjnych. 

Zakres zastosowań produktów obejmuje różnorodne 

gałęzie przemysłu lądowego i morskiego, energii wiatrowej 

oraz  górnictwa. Do grona naszych klientów należą jedni z 

 największych i najbardziej cenionych graczy tych branż na rynku. 

Jesteśmy kimś więcej niż tylko dostawcą. Działamy jako  

logistyczny i techniczny partner, który optymalizuje rozwiązania 

i pomaga udoskonalać Państwa łańcuch dostaw. Dostarczamy 

kompletne rozwiązania dostosowane do indywidualnych 

wymagań i lokalnych potrzeb, a naszym nadrzędnym celem jest 

tworzenie możliwie największej wartości dla Państwa, naszego 

partnera. 

Mówiąc o  
silnikach  
elektrycznych
– mamy na myśli kompleksową obsługę i  
doradztwo techniczne

„Hoyer Motors od lat dostarcza wraz z  
silnikami olbrzymie ilości wiedzy i 

wsparcia technicznego w najwyższej 
jakości. Dzięki temu nasze wyroby  

pozostają konkurencyjne na bardzo  
wymagającym polskim rynku”.

Andrzej Młodkowski, Dyrektor Działu Logistyki, Nyborg-Mawent



Mówiąc o  
niezawodności 

operacyjnej 
– mamy na myśli brak przestojów

Dla nas jakość nie jest tylko pustym słowem. W branżach  

wykorzystujących pompy, systemy wentylacyjne, układy 

 hydrauliczne oraz inne podobne urządzenia, czas przestoju ma 

decydujące znaczenie. Właśnie dlatego, każdy produkt marki Hoyer 

spełnia rygorystyczne wymagania i poddawany jest kontroli jakości 

na bezkonkurencyjnym poziomie. Wszystkie nasze silniki elektryczne 

produkowane są zgodnie z  najwyższymi  standardami wydajności i 

ścisłymi specyfikacjami, które  gwarantują  bezawaryjną pracę.

Silniki Hoyer Motors dostarczane są z pełną dokumentacją 

techniczną zawierającą między innymi ich karty katalogowe i 

charakterystyki pracy oraz standardowe certyfikaty. Nasze silniki 

posiadają zatwierdzenia typu BV, CCS, GL i KR oraz zatwierdzenia 

konstrukcji ABS. Mogą również zostać dostarczone według 

klasyfikacji DNV, Lloyds, RINA, RMRS i UL/CSA. 

Ochrona środowiska jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego 

nasze silniki produkowane są zgodnie z najnowszymi przepisami 

UE, dzięki czemu spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania 

dotyczące ochrony środowiska na świecie. 



W Hoyer Motors dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które są niezbędne, 

by sprostać skomplikowanym wymaganiom. Mimo to oferujemy również proste 

rozwiązania i zawsze koncentrujemy się na potrzebach naszych partnerów. 

Niezależnie od wyzwań, zawsze jesteśmy gotowi i potrafimy im sprostać.

Hoyer Motors to sieć oddziałów świadczących usługi na całym świecie.  

Bez  względu na to, gdzie znajduje się Państwa firma lub projekt, zawsze  

jesteśmy blisko. Oferyjemy identyczny asortyment produktów i usług oraz 

niezmienną gotowość do pomocy w każdy możliwy sposób, aby zapewnić 

sprawne działanie silników. 

Pomimo naszej globalnej działalności, chcemy być postrzegani jako lokalny partner 

biznesowy, który dobrze orientuje się w lokalnych zwyczajach, wymaganiach 

technicznych i specyfice dostaw. Dyspozycyjność jest dla nas ważna. Dlatego 

zapewniamy obsługę 24 godziny na dobę 365 dni w roku, dzięki której zawsze w 

razie potrzeby mogą się Państwo z nami skontaktować. Tym właśnie jest dla nas 

dostępność.

Mówiąc o 
dostępności

– mamy na myśli globalną obecność przez  
24 godziny 365 dni w roku

„Pracownicy Hoyer Motors poświęcają 
nam pełną uwagę w przypadku każdego  

problemu. Zawsze są otwarci na sugestie 
podczas omawiania modyfikacji lub  

specjalnych rozwiązań”.
Stein Berg Nilsen, Project Manager Controls, Bosch Rexroth



ZAWSZE DOSTĘPNE
W naszych magazynach w Danii i Chinach znajduje się ponad 60 000 silników 

elektrycznych. Dzięki temu zawsze gwarantujemy szybką dostawę. 

Nasza całodobowa obsługa magazynowa zapewnia terminową i zgodną z 

zamówieniami wysyłkę przez 365 dni w roku.

Nasza oferta magazynowa obejmuje: 

• Silniki ogólnego przeznaczenia, morskie IE1, IE2 i IE3 

• Silniki ATEX strefa 22 – Ex tc 

• Silniki Ex – Ex d, Ex de, Ex nA 

• Silniki z hamulcem – przemysłowe, morskie i open deck 

• Silniki dwubiegowe – przemysłowe i morskie 

• Dodatki – obce chłodzenie wentylatorem, enkoder, prowadnice silnika i inne 

•  Produkty przeniesienia napędu – koła transmisyjne, tuleje mocujące, pasy i 

inne

Razem w połączeniu z naszym certyfikowanym i wykwalifikowanym warsztatem 

zapewniamy największą możliwą elastyczność w branży.

SERWIS
Wyzwania są po to, by im sprostać. W naszym oddziale produkcyjnym  

zatrudniony jest zespół specjalistów, który w każdej chwili gotów jest udzielić 

wsparcia klientom. Pracownicy serwisu służą pomocą w każdym zakresie  

– od montażu elementów grzewczych i specjalnych łożysk po całkowitą 

modyfikację silników Ex.

WSPARCIE TECHNICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW 
W naszym dziale technicznym pracuje zespół wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów i inżynierów gotowych udzielić porady technicznej i wsparcia. Nasi 

eksperci odpowiadają nie tylko na pytania techniczne, ale również zapewniają 

praktyczną pomoc przy doborze silników specjalnego przeznaczenia.

Zakres pomocy udzielanej przez Hoyer Motors: 

•  Dostarczanie rozwiązań odpowiadających indywidualnym wymaganiom

•  Wsparcie i porady dotyczące wyboru silnika do konkretnych zastosowań

• Przygotowywanie prawidłowych specyfikacji dla konkretnych rozwiązań

• Opracowywanie i konstruowanie silników do określonych zastosowań

• Rysunki 2D i 3D dostępne do pobrania ze strony hoyermotors.pl

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 
Hoyer Motors oferuje klientom możliwość bliskiej współpracy przy procesach 

optymalizacji uwzględniających cały łańcuchy dostaw. 

Proces kontroli jakości jest wyjątkowy, a pracownicy na wszystkich poziomach 

organizacji podchodzą do niego z pełnym zaangażowaniem. Jego celem jest 

wyeliminowanie problemów, zanim silnik dotrze do klienta. Jeśli jednak problem 

wystąpi, stosowana jest szybka i skuteczna metoda rozwiązywania problemów  

8D. 

W Hoyer Motors staramy się utrzymywać bliską współpracę z naszymi klientami 

w każdym zakresie, ponieważ tylko dzięki partnerskim relacjom obie strony mogą 

się rozwijać.

Silniki ogólnego przeznaczenia Hoyer Silniki Hoyer ATEX strefa 22 Silniki Hoyer ExSilniki morskie Hoyer Dodatki



Svend Hoyer A/S to międzynarodowa firma, w skład której wchodzą dwie jednostki  

biznesowe: Hoyer Motors i Hoyer Transmissions. Siedziby główne mieszczą się w Danii 

i Chinach, ale nasze oddziały i biura sprzedaży można znaleźć w wielu krajach na całym 

świecie. Jesteśmy dumni z bycia elitarnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, które 

wykazuje szczególną dbałość o obsługę i wsparcie klienta. Nasze poświęcenie oraz nasza 

konkurencyjność i niezawodność nie mają sobie równych. 

W Svend Hoyer A/S wywiązywanie się z umów jest tak naturalne, jak oddychanie. Nasze 

motto: Obietnica jest obietnicą, jest fundamentem, dzięki któremu zawsze dostarczamy 

rozwiązania pod każdym względem spełniające oczekiwania klientów. W naszej działalności 

stawiamy na bezpośrednie podejście, nawet w rzadkich przypadkach skarg lub krytyki. 

Innymi słowy, Svend Hoyer A/S to firma, na której można polegać. Godny zaufania partner 

biznesowy, który zawsze wywiązuje się z zobowiązań w zakresie dostaw i rozwiązań 

technicznych – zarówno krótko jak i długoterminowych. To właśnie mamy na myśli, mówiąc 

o przekraczaniu oczekiwań.

Więcej informacji na stronie hoyermotors.pl

Kim jesteśmy

 „Współpracując z firmą Hoyer zawsze możemy liczyć 
na indywidulne rozwiązania - zarówno w kwestii  

specjalnych silników jak i dostaw, które dopasowane są 
do charakterystyki naszej produkcji. Wspólnie tworzymy 
unikatowe rozwiązania dla klientów ze wszystkich branż 

przemysłu”.
Piotr Myśliwy, Dyrektor Techniczny, Hydromega



Siedziby główne

Europa - Dania
Over Hadstenvej 42

DK-8370
Tel.: +45 86 98 21 11

Faks: +45 86 98 17 79
hoyermotors@hoyermotors.com

hoyermotors.com
 

Azja - Chiny
19 Jingwu Middle Road

Beilun District
Ningbo 315821 

Zhejiang
Tel.: +86 574 26 28 15 77

Faks: + 86 574 2628 1573
hoyermotors@hoyermotors.cn

hoyermotors.cn

Oddziały
 

Niemcy
Landsberger Straße 155

80687 München
Tel.: +49 89 700 88 235

Faks: +49 89 543 56 333
germany@hoyermotors.com

hoyermotors.com
 

Beneluks
Vasteland 78

3011 BN, Rotterdam
Tel.: +31 10 420 35 20

Faks: +31 10 420 44 51
benelux@hoyermotors.com

hoyermotors.com
 

Korea
118dong 205ho

Busan T-Plex, 3153-1
Daejeo 2-dong

Gangseo-gu
Busan

Tel.: +82 51 996 0251
Faks: +82 51 996 0252

korea@hoyermotors.com
hoyermotors.com

Szwecja
Liljeholmsvägen 30

PO Box 44017
SE-100 73 Stockholm  
Tel.: +46 8 446 877 13

sweden@hoyermotors.com
hoyermotors.com


