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Hoyer er en international virksomhed med mere end 40 års
erfaring inden for transmissionsbranchen. Med hovedkontor
i Danmark og salgsafdelinger i Europa og Asien har vi et
globalt fokus med lokal ekspertise. Service, support og
professionalisme er nogle af de områder, der kendetegner
Hoyer. Vi er en virksomhed hvor dedikation og troværdighed
er uden sidestykke.
Hos Hoyer er det en naturlighed at aftaler overholdes - hver
gang.Vores tilgang: ”En aftale er en aftale” er værdigrundlaget
der sikrer, at vi altid lever op til, eller ligefrem overgår,
vores kunders forventninger. Som kunde hos Hoyer
kan du være sikker på, at vi altid har en ærlig og direkte
forretningstilgang.
Kort fortalt; Hoyer er et firma, du kan regne med og stole på.
En pålidelig forretningspartner med et indgående kendskab
til branchen og en teknisk indsigt, der sikrer de bedste
transmissionsløsninger på kort såvel som lang sigt. Dette er
hvad vi mener, når vi siger Exceeding Expectations.
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Rullekæder
og Kædehjul
Rullekæder
•
•
•
•
•
•

Hoyer samt Sedis standard rullekæder
Størrelser fra 6mm til 4½” deling i simplex, duplex og
triplex
Kæder med lige lasker, hul bolt og dobbeltdeling
Britisk standard (BS), Amerikansk standard (ASA) samt i
henhold til Werksnorm
Leveres i stål, rustfrit stål, antikorrosion, smørefri, elgalvaniseret samt delta pin udførelser
Alle former for beslag og medbringere. Leveres separat
eller færdigmonteret på kæde fra eget kædeværksted, i
henhold til tegning og specialkrav

Fleyerkæder
•
•
•
•
•

Hoyer samt Sedis fleyerkæder
Størrelser fra ½” til 2½” deling
Kæder kan leveres i henhold til Werksnorm og tegning
Leveres i stål og antikorrosion
Alle former for samleled, samlepinde, nittepinde og
endegafler

Kædehjul
•
•
•
•
•
•

Hoyer kædehjul fra 20mm til 2.500mm i diameter.
Pladehjul, navhjul og taperlockhjul i simplex, duplex og
triplex
Specialløsninger i henhold til tegning og
kundespecifikationer
Bearbejdning af kædehjul i alle udførelser
Leveres i stål, rustfrit stål og støbejern
Svejsenav fra størrelse 1210 til 5050. Bøsninger i metrisk
samt tommemål

Tilbehør til rullekæder
•
•
•
•

Kædeføringer og glideskinner
Størrelser fra 6mm til 2” i simplex, duplex og triplex
Med eller uden stålskinner i rustfrit stål og elgalvaniseret udførelser
Kædestrammere, strammehjul, trækbolte og
kædeskillerværktøj
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Transportørkæder

Metriske transportørkæder
•

•

•

Hoyer og ZMC transportørkæder i alle størrelser og
typer fra 2.000 daN til 300.000 daN brudstyrke. Alle
delinger fra 40mm til 500mm.
Leveres i stål, rustfrit stål, og el-galvaniseret udførelser
og kan yderligere fås med alle former for beslag,
medbringere etc.
Levering med eller uden rulle samt med hul bolt eller
massiv bolt

Tommemåls transportørkæder
•

•

•

Transportørkæde i henhold til britisk strandard i
alle størrelser og typer fra 2.100 daN til 42.000 daN
brudstyrke. Alle delinger fra 2” til 12”
Leveres i stål, rustfrit stål og el-galvaniseret udførelser
og kan yderligere fås med alle former for beslag,
medbringere etc.
Levering med eller uden rulle samt med hul bolt eller
massiv bolt

Werksnorm transportørkæder
•
•

•

Transportørkæde samt landbrugskæde i alle størrelser
Leveres i stål, rustfrit stål, el-galvaniseret og
antikorrosion udførelser og kan yderligere fås med alle
former for beslag og medbringere
Levering med eller uden rulle samt med hul bolt eller
massiv bolt

Special transportørkæder
•
•
•
•
•

Transportørkædehjul
•
•
•
•
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Alle typer af transportørkædehjul
Udvikling og fremstilling af transportørkædehjul
tilpasset enhver opgave
Bearbejdning af alle kædehjul i henhold til tegning og
specialkrav
Løsninger tilbydes til alle former for industri,
specialmiljøer og ekstreme driftsforhold

Udvikling og fremstilling af transportørkæder tilpasset
enhver opgave
Alle typer og størrelser af transportørkæder kan leveres
i henhold til tegning
Transportørkæder i smørefri udførelser eller tilpasset
ekstreme driftsforhold
Sænksmeddet kæder i forskellige udførelser med et
bredt udvalg af beslag og medbringere
Løsninger tilbydes til alle former for industri og
specialmiljøer

Remme, Remskiver
og Bøsninger
Kile- og tandremme
•
•
•
•
•

TEXROPE HFX Plus fortandet smalkileremme lagerføres
i profil XPZ, XPA, XPB, XPC
TEXROPE VP2 smalkileremme i profil SPZ, SPA, SPB, SPC
TEXROPE klassiske kileremme i profil Z, A, B, C, D, E
TEXROPE tandremme fås i profilerne HTD 5M, 8M, 14M,
XL, L, H, XH
Special kile- og tandremme

PU-tandremme
•

•

MEGADYNE PU tandremme i profil MXL, XL, L, H, XH,
RPP/HTD, 3M, 5M, 8M, 14M samt det metriske system
T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20. RPP/HTD profilerne
fås desuden i 3 forstærkede udgaver: Silver, Gold og
Platinum, der kan erstatte kædetræk
Åbne tandremme og special længder, samt remme med
belægninger eller beslag efter tegning

Tand- og kileremskiver
•

•

•

•

Hoyer kileremskiver i profil SPZ, SPA, SPB og SPC for
taperlock bøsninger, udboret eller fremstillet i henhold
til tegning
Alle kileremskiver leveres i GG25 materiale og er statisk
afbalanceret i henhold til Q 6,3 og fremstillet efter ISO
4183, DIN 2211
Hoyer tandremskiver i profil MXL, XL, L, H, XH, HTD, 3M,
5M, 8M og 14M for taperlock bøsninger, udboret eller
fremstillet i henhold til tegning
Alle tandremskiver er fremstillet i henhold til ISO 52941989 og tilbydes i enten stål, aluminium eller støbejern
afhængig af tandprofil og størrelse

Taperlock- og klembøsninger
•

•
•
•

Taperlock bøsninger fra størrelse 1008 til 5050 i alle
standardudboringer fra ø9mm til ø125mm i metrisk
samt tommemål
Svejsenav for alle typer taperlock bøsninger leveres
separat eller på svejses efter ønske
Kundespecifikke taperlock bøsninger kan både,
udvikles, tilpasses og bearbejdes
Alle former for klembøsninger og krympeskiver fra
Ø6mm til Ø500mm aksel

Tandstænger og tandhjul
•
•
•
•

Cylindriske tandhjul og tandstænger
Koniske tandhjul
Tandhjul og tandstænger efter tegning op til modul 40 i
6 meters længde
Tandhjul kan udbores og bearbejdes i henhold til
tegning og specialkrav
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Motorer, Gear
og Koblinger

Hoyer Motors
•

•
•

•
•

•

Hoyer Motorer i industri- og marine udførelse fra 0,06
kW til 700 kW. Fra byggestørrelse 56 til 450. Leveres som
standard med PTC
Altid mere end 60.000 motorer på lager
Hoyer Ex eksplosionssikre motorer, zone 22 motorer,
bremsemotorer, 2-speed motorer, 1-fasede motorer og
IP23 motorer
Specialmotorer kan leveres i henhold til tegninger og
specialkrav
Montageværksted specialiseret i ombygninger af
motorer såsom fremmedventilering, IP-klasse,
varmebånd, PT100, strømisolerede lejer, encoder etc.
Tilbehør til elmotorer såsom motorslæder,
motorskinner etc.

Gear og Gearmotorer
•
•
•
•
•
•

Koblinger
•
•
•
•
•
•
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WESTCAR hydrauliske koblinger fra 0,37 kW til 1.100
kW
HRC fleksible akselkoblinger
GE-T elastiske akselkoblinger og GIFLEX fleksible
tandkoblinger
Kædekoblinger fra 6mm til 3” kæde
Hoyer Flex dæk koblinger
Specialkoblinger til høje momenter og efter tegning

Gear og gearmotorer
Snekkegear
Tandhjulsgear
Kegletandhjul- og parallelakselgear
Planetgear
Gearteknisk rådgivning og specialiseret
gearmontageværksted

Service, Fleksibilitet
og Logistik

Service
•
•
•
•

Høj leveringssikkerhed igennem omfattende varelager
Personligt salg varetaget af dedikeret salgsstyrke, der
forstår produkterne og markedets behov
Højt vidensniveau og bred tværfaglig indsigt sikrer
korte svartider og kvalificeret teknisk sparring
24 timers service. Support og levering døgnet rundt

Fleksibilitet
•

•
•
•

Dag til dag levering af kundetilpassede emner
gældende for ombygning såvel som bearbejdning af
produkter
Specialiseret montageværksted for ombygning og
tilpasning til specialkrav
Kundetilpassede service- og produktløsninger sikre
maksimal fleksibilitet
Udvikling af nye løsninger i samarbejde med vores
forretningspartnere. Igennem konstant dialog sikres
gensidig udvikling

Logistik
•

•

•
•

•

Rammeordre med løbende aftræk. Herigennem tilbydes
100% leveringssikkerhed på både standard- samt
kundespecifikke emner
Levering efter styklister, hvor der tilbydes komplette
transmissionsløsninger. Lagerføring og unødig
håndtering undgås
Ugeleveringer hvorigennem fragtomkostninger og
intern håndtering nedbringes
Kundespecifik pakning af gods i henhold til specialkrav
giver hurtigere håndtering og varemodtagelse, samt et
ensartet fysisk udtryk
Konsignationslager med ekstern lagerføring.
Fragtudgifter minimeres og maksimal fleksibilitet
sikres i produktionen
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Hovedkontorer
Danmark
Over Hadstenvej 42 · DK-8370 Hadsten
T +45 86 98 21 11 · F +45 86 98 17 79
info@hoyertransmissions.com
hoyertransmissions.com

Salgskontorer
Tyskland
Landsberger Straße 155 · 80687 München
T +49 89 700 88 235 · F +49 89 543 56 333
info@hoyertransmissions.com
hoyertransmissions.com

Benelux
Vasteland 78 · 3011 BN, Rotterdam
Tel. +31 10 420 35 20 · Fax.+31 10 420 44 51
info@hoyertransmissions.com
hoyertransmissions.com

Kina
19 Jingwu Middle Road · Beilun District
Ningbo 315821 · Zhejiang
T +86 574 26 28 15 77 · F + 86 574 2628 1573
info@hoyertransmissions.com
hoyertransmissions.com

Sverige
Liljeholmsstranden 5 · PO box 44017
SE-100 73 Stockholm
T + 46 8 446 877 13 · F + 46 8 446 877 20
sweden@hoyermotors.com
svendhoyer.com

Korea
302ho · Code square · 3150-1 · Daejeo 2-dong
Gangseo-gu · Busan · Korea
T +82 51 996 0251 · F +82 51 996 0252
info@hoyertransmissions.com
hoyertransmissions.com

Tekst og data i dette katalog er ikke bindende og Hoyer forholder sig retten til ændringer uden varsel

