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HIRTSHALS EL-MOTORSERVICE APS 
BESKÆFTIGER SIG MED ALT INDENFOR 
EL- OG ELEKTROMEKANIK.
Vi er den foretrukne samarbejdspartner for en lang række 
værfter og rederier i Danmark samt i udlandet.
Siden 1962 har Hirtshals El-Motorservice været kendt for høj
kvalitet ligesom vi sætter en ære i, at alle aftaler bliver overholdt. 
Vi ved, hvor vigtigt det er for jer som kunde at kunne have fuld 
tillid til, at jeres leverandører overholder alle aftaler og leverer 
på rette tid og sted.

Vores personale kan med meget kort varsel sendes ud på
opgaver ombord på f.eks. fartøjer, på værfter eller borerigge.
Vi træffes på døgntelefonen alle årets dage.

Med en geografisk god placering i Hirtshals, så servicerer vi
den maritime sektor, både på eget værksted eller hos kunden,
med renovering, fejlfinding, service og vedligehold af generatorer, 
elmotorer, ventilation, pumper samt skibsinstallationer.

            

  IEC 60079-19 CERTIFICERET

Hirtshals El-Motorservice ApS har officielt certifikat på repara-
tion og overhaling af el-motorer og tilhørende klemkasser - der 
opererer i eksplosive omgivelser efter kravene i IEC 60079-19. 
Vi kan derfor servicere Ex-motorer og bevare den eksplosions-
beskyttelse, der er indbygget i udstyret.

Elektromekanisk værksted
Vi har et stort elektromekanisk værksted, hvor vi bl.a. service-
rer, fejlfinder, og reparerer/sælger alle typer gene-ratorer og 
pumper. Arbejdet udføres på værkstedet, men også gerne ”on 
location”, hvis det er ønsket.

Omvikling
Omvikling af generatorer og el-motorer er et af vores special-
områder. Det viser det sig ofte, at det bedre betaler sig - og er 
hurtigere - at få foretaget ny vikling frem for at investere i en 
ny el-motor eller generator.

Udbrænderovn
Vi har en stor udbrænderovn (1800 x 1800 x 1800 mm) til
udbrænding af lak og isolation på omviklinger i generatorer 
og motorer. Ovnen betyder, at vi er I stand til at reparere meget 
store enheder, hvilket kan medføre bade økonomiske og 
tidsmæssige besparelser for vores kunder. Ovnen er endvidere 
miljøgodkendt.

Laseropretning
Vi kan oprette generatorer, elmotorer, pumper mm. avanceret
laseropretningsudstyr. Ved korrekt opretning forøges levetiden
på lejer, koblinger mm. ligesom tab pga. varmevikling I kobling
og lejer minimeres, så der opnås en bedre virkningsgrad på

udstyret.
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