


Wat doet HAMOFA?
HAMOFA heeft reeds meer dan 40 jaar 
ervaring in de sector dieselmotoren. 
In 1991 verhuisde HAMOFA naar de 
huidige locatie in Hamont. Vanaf toen 
is het bedrijf zich gaan toeleggen op 
de revisie van grotere, industriële 
dieselmotoren van verschillende 
merken.

Die specialisatie resulteerde uiteindelijk 
in een uitbreiding van de werkruimtes en 
de magazijnen met meer dan 8000 m². 
De hoofdzetel in Hamont (België) omvat 
momenteel een oppervlakte van meer 
dan 10.000 m² (werkplaatsen, kantoren 
en magazijnen). HAMOFA reviseert en 
verkoopt zo een 900 motoren per jaar 
en beschikt over een internationaal 
klantenbestand.

In 2012 werd HAMOFA een internationaal 
bedrijf met een nieuwe vestiging in Fort-
Lauderdale (USA). HAMOFA beschikt 
er over een grote werkplaats met een 
magazijn van 3000 m².

Op deze manier kan HAMOFA de 
Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse 
klanten nog beter van dienst zijn en hen 
dezelfde kwaliteit en zorg bieden zoals 
in Europa.

“Kwaliteit is onze grootste prioriteit”



Revisie van dieselmotoren
HAMOFA staat bekend om haar ervaren mecaniciens en moderne, 
hightechmachines wat resulteert in een perfect gereviseerde motor. 
Elke stap, van demontage tot het testen, wordt nauwlettend gevolgd.

HAMOFA reviseert voornamelijk motoren voor industriële 
toepassingen zoals kranen, generatoren en andere machines. Verder 
reviseert HAMOFA ook motoren voor bussen, vrachtwagens en 
marine toepassingen.

Economisch:
De kost voor het reviseren van een oude motor is meestal 
goedkoper dan het kopen van een nieuwe motor.

Ecologisch:
Het revisieproces houdt het hergebruik in van belangrijke 
motoronderdelen zoals het motorblok, de krukas en de 
cilinderkop, wat een positieve invloed heeft op het milieu.

Garantie:
Wij leveren revisie motoren met een garantie van 12 
maanden, onbeperkt in kilometers of uren.

Revisie van uw oude motor
HAMOFA kan u helpen met uw defecte of beschadigde motor. 
Van zodra uw motor in onze werkplaats is, kunnen we deze 
reviseren. Het transport hoeft geen probleem te zijn, ook dat 
kunnen we voor u regelen.
Voordelen van de revisie van uw motor:

Economisch:
Ons revisieproces houdt het hergebruik in van belangrijke 
motoronderdelen zoals het motorblok, de krukas en de 
cilinderkop, wat een positieve invloed heeft op de prijs.

Efficiënt:
Uw originele en gereviseerde motor brengt geen 
installatieproblemen met zich mee

Wat zijn onze 
specialiteiten?
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Revisie ruilmotor
HAMOFA beschikt over een omvangrijke voorraad ruilmotoren, die na 
revisie aan de klant aangeboden kunnen worden.
U kan ervoor kiezen om uw oude motor in te leveren maar dit is niet 
verplicht.

Heeft u meerdere soortgelijke motoren nodig, dan is HAMOFA in staat 
een revisie ruilmotor klaar te maken, uitsluitend voor uw gebruik en aan 
een vaste prijs. Dit verkort de looptijd en zo zal uw machine zeer snel 
weer operationeel zijn!

Voordelen:

• Een ruilmotor in voorraad om uw oude motor te vervangen

• Geen onverwachte vertragingen naar levertermijn of herstelling

• Vaste prijzen op ruilmotoren en core charges

• 24u levering in Europa!

INDUSTRIËLE MACHINES
AUTOMOTIVE BUS & VRACHTWAGEN
MARINE & OFFSHORE APPLICATIES



Revisie LONG-BLOCK of SHORT-
BLOCK motoren
HAMOFA is ook gespecialiseerd in de montage van “long-block” & 
“short-block” motoren. Dit zijn deels gemonteerde motoren zonder 
externe onderdelen.
“Long-blocks” & “short-blocks” zijn gebouwd naar specificatie van het 
serienummer van de oude motor van de klant.

De long-block wordt geleverd met een olie- en een waterpomp en een 
complete pakkingset. De short-block wordt geleverd zonder cilinder-
koppen, oliepomp en waterpomp.

Voordelen:

• Het is niet nodig om externe onderdelen te kopen die nog bruikbaar  
 zijn van uw oude motor
 
• Gemakkelijk te verpakken en transporteren

• Gemakkelijk te importeren omdat het geaccepteerd wordt als 
 “onderdelen” en niet als “complete dieselmotor”

LONG BLOCK

SHORT BLOCK
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Gebruikte motoren
HAMOFA verkoopt ook gebruikte motoren voor industriële, 
marine en automotive applicaties en dit met 3 maanden 
garantie!
Er zijn meer dan 800 gebruikte motoren beschikbaar in de 
magazijnen van HAMOFA!

Voor levering worden volgende items nagekeken:

• krukaslagers
• drijfstanglagers
• oliedruk
• watertemperatuur
• video-inspectie van cilinderbussen
• compressietest per cilinder
• proefdraaien op proefbank voor maximaal vermogen

 

Nieuwe motoren
HAMOFA heeft ook nieuwe motoren van de meest voorkomen-
de merken in voorraad. Deze worden verkocht met 12 maanden 
garantie, onbeperkt in kilometers of uren.
Alle nieuwe motoren zijn compatibel met het serienummer van 
uw oude motor.
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Nieuwe motoronderdelen
HAMOFA verkoopt nieuwe motoronderdelen voor motoren van de 
meeste bekende merken.

Gebruikte en gereviseerde 
motoronderdelen

HAMOFA heeft een grote voorraad gebruikte en gereviseerde onder-
delen, getest op werkzaamheid en toestand:

HAMOFA levert wereldwijd nieuwe onderdelen, gaande van krukas-
sen tot motorblokken, cilinderkoppen, zuigers, lagers, pakkingen en 
kleppen.

De klant kan kiezen tussen origineel, OEM of after-market onderde-
len, allemaal met een gegarandeerd kwaliteitsniveau.

CATERPILLAR 
MERCEDES
CUMMINS 
MAN 

krukassen 
nokkenassen
cilinderkoppen
drijfstangen 

motorblokken
oliecarters
brandstofpompen
koelers

DETROIT 
VOLVO
SCANIA
DEUTZ

DAF 
PERKINS
KOMATSU
MTU
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Power packs

HAMOFA levert power packs naar uw specificaties.
HAMOFA bouwt de complete pack van tekening tot staalconstructie, 
inclusief hydraulica, waterpompen, elektronica en meer!

Montage en demontage van 
de motor
HAMOFA beschikt over een volledig uitgeruste werkplaats voor het 
demonteren en monteren van de motor in uw voertuig of machine.
Hamofa kan ook speciaal transport regelen om uw voertuig of ma-
chine naar onze werkplaats te transporteren.
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Proefbanken
HAMOFA beschikt over twee specifiek uitgeruste proefbanken van 
800pk en 2500pk om motoren te laten proefdraaien.

HAMOFA kan motoren onder een specifieke belasting laten roderen 
om te zien of de motor voldoet aan de kwaliteitseisen van de fabrikant.
Tijdens deze test controleren wij ononderbroken de nodige gegevens 
zoals oliedruk, olietemperatuur, watertemperatuur,…

HAMOFA heeft de meest recente computersystemen om motoren te 
testen van standaard BOSCH lijn- en rotatiepompen tot het nieuwste 
elektronische motor management system (bv. common rail, PLD, 
HEUI).

We beschikken tevens over de allernieuwste software updates  om 
een ECU te herprogrammeren.



Wereldwijd transport
Sinds 1995 bedient HAMOFA klanten in alle continenten in de 
meest uiteenlopende sectoren.
Als internationaal bedrijf levert HAMOFA motoren en onderdelen 
wereldwijd.

Onze internationale transporten voldoen steeds aan de strengste 
veiligheidsnormen.
Deze omvatten strikte procedures, beginnend bij het plaatsen van 
de motoren in op maat gemaakte en gecertificeerde houten kisten.

Alle exportdocumenten kunnen uitgegeven worden door de afdeling 
export van HAMOFA. De douanedocumenten worden intern opge-
maakt in ons eigen douane-entrepot.

Vervolgens worden door HAMOFA zorgvuldig de juiste partners 
gekozen om het gedeelte van weg-, zee- of luchttransport op zich te 
nemen, inclusief verzekering Express leveringen binnen de 24 uur 
in Europa en de USA zijn tevens mogelijk op aanvraag!
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HAMOFA België
Het hoofdkantoor van HAMOFA ligt strategisch in België aan de 
grens met Nederland en niet ver van Duitsland.
Ideaal voor een vlot transport binnen Europa en zelfs de rest van de 
wereld.

HAMOFA België beschikt over geschikte werkplaatsen om complete 
motorenrevisies uit te voeren.
De hele vestiging overspant zo een 10.000 m², waarvan een groot 
deel dienst doet als magazijn.

Deze grote voorraad van motoren en onderdelen zorgen ervoor dat 
HAMOFA steeds snel en efficiënt aan uw vraag tegemoet kan komen.

Bedrijfsstraat 4
3930 Hamont (Belgique)
Tél. : +32 11 62 24 94
Fax : +32 11 62 12 27
E-mail : info@hamofa.be

HAMOFA USA
De Amerikaanse vestiging van HAMOFA ligt in FORT- LAUDERDALE, 
het maritieme hart van Florida. 
Dit biedt mogelijkheden voor nationaal en internationaal transport via 
de luchthaven en haven van Miami.

Onze Amerikaanse vestiging is net zoals in België gespecialiseerd in 
het verkopen en reviseren van dieselmotoren en beschikt over een 
grote aantal dieselmotoren en onderdelen, klaar voor transport!

 

909 NW 5th Avenue.
Fort Lauderdale, FL 33311 (USA)
Tél. : +1 954 463 4100
Fax : +1 954 463 6924
E-mail : info@hamofa.com
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www.hamofa.com
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