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Hove'un çözümleri küresel 
bakım çalışmalarımızı optimize 
etmemize ve teknisyenlerimizin 
işini kolaylaştırmamıza 
yardımcı oldu.

 HEM İŞLETMENİZ 
İÇİN HEM DE 
GEZEGEN İÇİN
FAYDALI

Hakkımızda
Hove A/S, ağır makinelerdeki mekanik rulmanların yağlanması için 
gelişmiş çözümlerin önde gelen geliştiricisi ve üreticisidir. 

 Dünyanın her yerinde, müşterilerimize yağlama süreçlerinin doğru 
şekilde uygulandığından ve belgelendiğinden emin olmaları 
konusunda destek veriyoruz. Bu da işlem maliyetlerini, iş kazalarını, 
makine bozulmalarını ve insan hatalarını azaltmalarına yardımcı olur.
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Hove, rüzgar türbini bakımında sık karşılaşılan sorunlara 
yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

 HAREKETİN 
GERÇEKLEŞTİĞİ 
YERDE

Uygulama alanları
Rüzgar türbinleri ve liman vinçleri gibi diğer ağır makineler çok sayıda 
mekanik rulman içerir. Farklı hareketli parçaların hareket etmesine 
olanak sağlarlar.

 Rulmanlar, birbirine zarar vermeden sürtmesi gereken çeşitli metal 
bileşenlerden üretilir; bu nedenle rulmanların her zaman doğru gres 
ile yağlanmaları gerekir.

Ağır makine rulmanları birkaç farklı şekil ve boyutta olabilir. 

Her biri, en iyi şekilde çalışmak ve mümkün olduğunca uzun süre 
hizmet verebilir durumda kalmak için belirli bir tür ve miktarda gres 
gerektirir. 

İşte bu noktada ürünlerimiz devreye  girer. Hove çözümleri, her bir 
rulmana doğru tip ve miktarda yağlayıcıyı verimli ve güvenilir bir 
şekilde pompalamak için tasarlanmıştır.
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 AĞIR İŞ MAKİNELERİ 
İÇİN DÜNYANIN EN 
GELİŞMİŞ YAĞLAMA 
ÇÖZÜMLERİ

Hove ONE
• GE türbinleri için özel olarak üretilmiş 

hibrit çözüm
•  Dakikada 1600 gram (300 bara kadar) 

iletir
• 12,5 kg  ağırlığındadır
• Kullanıcı dostu ekran

( ayarla ve unut fonksiyonuna sahiptir)

Hove Carry
•  Madencilik operasyonları, liman 

terminalleri ve benzer endüstrilerde 
kullanılır

• Pille çalışır
•  Dakikada 170 gram (150 bara kadar) iletir
•  13 kg ağırlığındadır (doluyken)
• Kullanıcı dostu ekran
• Daha fazla bilgi için sonraki sayfalara 

bakın

• Hove Smart Lube
•  Yağlama takibi ve belgelemesi için 

kullanılır
• Ekranlı tüm Hove pompaları ile kullanılır
• Trifork A/S ile iş birliği içinde 
• geliştirilmiştir
•  2037 yılına kadar patentlidir
• Daha fazla bilgi için sonraki sayfalara 

bakın

 Hove gres kartuşları
• Hove tarafından icat edildi ve patenti 

alındı
• Tüm Hove pompaları ile kullanılır
• 5 kg, 3 kg ve 1,5 kg
• Müşteri spesifi kasyonlarına göre 

doldurulur

Easy Grease v. 4
•  Rulmanların doğrudan yağlanması için 

kullanılır
• Vestas türbinlerinde kullanılır
•  Dakikada 600 gram (250 bara kadar) iletir
• 9,5 kg ağırlığındadır
• Kullanıcı dostu ekran

( ayarla ve unut fonksiyonuna sahiptir)

Refi ller v. 2
• Merkezi yağlama sisteminin yeniden
• doldurulması için kullanılır
• Siemens, Nordex, Enercon, Senvion, 

Suzlon, vb. türbinlerinde kullanılır,
•  Dakikada 1800 gram (100 bara kadar) 

iletir
• 10,5 kg  ağırlığındadırÜrünlerimiz

 Hove'un çözüm portföyünde: yağlama pompaları, müşteri spesifi kasyonlarına göre doldurduğumuz gres kartuşları, gerçek zamanlı bir takip ve 
belgeleme çözümü, ayrıca ağır iş makinelerinin yağlanması için gereken her türlü aksesuar bulunur. 
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 DAHA AKILLI BAKIM
İLE KONTROL 
SİZDE

Hove Smart Lube
Hove Smart Lube, sahada kendini kanıtlamış dijital bir çözümdür. 
 Hove Smart Lube’u işlemlerinize entegre ederek yağlama ile ilgili tüm 
süreçlerinizde eksiksiz takip imkanı ve kontrole sahip olun.

Hove Smart Lube'un geliştirilmesi müşterilerle yapılan rüzgar türbini 
testleri sırasında tekrarlanan bir gözlemle başladı.  Ortaklarımız ve 
biz defalarca gözlemin ardından mevcut araç ve sistemlerin, arıza ve 
yetersiz belgeleme risklerini ortadan kaldıramadığını fark ettik.

En yeni çözümlerimizle tanışın

Hove Smart Lube size şunları sağlar:

Gerçek zamanlı takip ve eksiksiz izlenebilirlik.Evrak işlerini en 
aza indirir ve erişimi kolay verilerle analitik, veriye dayalı bakımı 
destekler.

Doğru yağlama ve daha az ayak izi.  Daha doğru yağlama
hizmeti ile yağlama kullanımını en aza indirir ve rulman ömrünü
artırır.

Net genel bakış ve  belgeleme.  Tek bir genel bakışta tüm
belgelerin eksiksiz, doğru ve bütün olduğundan
emin olmanızı sağlar.

Kolay uygulama ve kullanım. Teknisyenler ve yöneticiler için uygu-
laması, entegrasyonu ve kullanımı kolay bir çözüm  sunar. 

Hove Carry'nin  İçindekiler
1. Rüzgar türbini endüstrisi için onlarca yılda geliştirilmiş güçlü Hove 

gres pompası

2.  Kolayca yeniden doldurulabilen yenilikçi gres kartuşu

3. Kolay şarj bağlantısı ile şarj edilebilir  lityum-iyon pil

4.  Kolay yağlama, takip ve belgeleme için Hove Smart Lube

5. PDA cihazı ile eşleştirme fonksiyonu

6.  Açılabilen tekerlekli bavul kolu veya sırt çantası askılarına sahip 
dayanıklı kasa

Hove Carry
Limanlarda ve madenlerde  ağır iş makinelerine hizmet vermek farklı 
bir iştir.  Yağlama noktaları arasındaki uzun mesafeler ve elverişsiz
çalışma koşulları yağlamanın zahmetli, zaman alıcı ve hata payının 
yüksek olduğu bir görev olmasına neden olur.

Hove Carry ile söz konusu sektörler için özel olarak tasarlanmış 
bir çözüm sunuyoruz. Bu yağlama pompası, teknisyenlerin ihtiyaç 
duydukları her yerde serbestçe hareket edebilmelerine olanak 
sağlamak için sırt çantası olarak taşınır.  Yağlamanın tam olarak 
gerektiği gibi yapılmasını ve belgelenmesini sağlamak için
Hove Smart Lube ile entegre edilebilir. Dayanıklı, sahada kendini 
kanıtlamış tasarım işlemlere verimli ve güvenilir bir çok yönlü 
yağlama çözümü sunar.
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Hove konsepti, TCGM'nin küresel çapta rüzgar türbini 
teknisyenlerinin yaşamlarına gerçek değer katma misyonuyla 
mükemmel bir uyum içindedir. Hove ürünleri işi daha kolay
ve eğlenceli hâle getirirken Hove ekibi de aktif olarak teknisyen
deneyimlerini geliştirmeye odaklanıyor.

DÜNYANIN
DOĞRU YÖNDE 
GİDİŞİNE DESTEK

Hove ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri
Dünyanın çevreci dönüşümünü sürdürmek için yeterli temiz enerji
üretmek, rüzgar enerjisinde rekabetçi fiyatlar gerektirecektir. 
Hove'da bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için rüzgar 
santrali işlemlerini optimize etmeye yardımcı olarak bu hedefe 
ulaşmada rol oynuyoruz.

Çözümlerimiz endüstriyel makinelerin çalışmasını iyileştirip 
yağlayıcı israfı riskini en aza indirirken aynı zamanda daha esnek ve 
sürdürülebilir bir endüstriyel altyapı oluşturmaktadır.

Ayrıca kendimiz ve müşterilerimiz için ÇSY (çevre, sosyal ve 
yönetişim) ile ilgili sürdürülebilir koşullar sağlamaya odaklanıyoruz. 
Girişimlerimiz kalite ve çevre ile ilgili ISO sertifikalarının 
sürdürülmesinden ebeveynlik programlarının iyileştirilmesine kadar 
uzanmaktadır.
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2000

2009

2015

2019

2006

2020

2021

2012

2017

HOVE A/S
Thomas Hove 
tarafından 
kuruldu. Rüzgar 
türbinleri için 
ilk pompanın 
geliştirilmesi. 
(2000)

GÜÇLENDİRME
Hans Christian 
Hansen, Hove'un 
%49'unu satın 
aldı ve Thomas 
Cramer satış 
müdürlüğüne 
atandı. (2009)

YENİ ŞİRKET 
SAHİBİ
Thomas Hove
şirketten ayrıldı.
Dennis Schade
Forchhammer 
şirketin %11'ini 
satın aldı. (2015)

HOVE 
SMART LUBE
Hove yeni IoT 
çözümünü 
geliştirmeye 
başladı. (2019)

PATENT
Patentli 
katlanabilir 
konteyner tutucu 
çözümünün 
geliştirilmesi. 
(2006)

TAM YOL İLERİ
Hove ABD'de depo 
ve üretim noktası 
kurdu. Maja 
Vonsild Jørgensen 
Danimarka'da 
CEO olarak atandı. 
Hove Smart 
Lube'un saha 
testleri başladı. 
(2020)

IPO
Maja Vonsild 
Jørgensen 
Danimarka'da 
CEO olarak atandı. 
Hove, Nasdaq 
First North 
Growth Market 
Danimarka'da 
tanıtıldı. 
Hindistan ve 
Brezilya'da 
bağlı ortaklıklar 
kuruldu. (2021)

BÜYÜME
Hove, dördüncü 
büyük Rüzgar 
müşterisini 
kazandı ve ABD 
ve Avustralya’da 
dağıtım noktaları 
kurdu. (2012)

ABD
Hove, ABD'de Maja 
Vonsild Jørgensen 
başkanlığında bir 
yan kuruluş kurdu. 
(2017)

Hove A/S yıllardır iş ihtiyaçlarımızı küresel olarak destekleyen 
yenilikçi ve proaktif bir şirkettir.

20 YILDIR DEVAM 
EDEN YENİLİKÇİLİK 
RUHU

Tarihimiz
2000 yılında dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri, 
mühendis Thomas Hove'a bir sorun için danıştı: Servis mühendisleri, 
ağır manuel yağlama pompaları taşımak zorunda kaldıkları için giderek 
daha fazla kas yaralanması yaşıyordu.

Hove, otomatik bir yağlama pompası ve esnek bir yağlama kartuşu 
şeklinde dâhiyane bir cevap buldu. Bulduğu çözüm mühendislerin iş
yükünü önemli ölçüde hafi fl eterek rüzgar türbini bakımında devrim
yarattı.

Bugün Ar-Ge departmanımız hâlâ müşterilerimizle yakın işbirliği içinde 
ilklere imza atmaya devam ediyor. Yeni fi kirler ve çözümlerle ele almaya 
çalıştığımız sorunları, riskleri ve ihtiyaçları birlikte belirliyoruz.
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HOVE İŞTİRAKI TÜRKİYE
HOVE TÜRKİYE
Trump Towers, Kuştepe
Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12
34381 Şişli/ İstanbul
Türkiye
E-posta: sales@hove-turkey.com
Web sitesi: www.hove-as.com

HOVE İŞTİRAKI BREZİLYA
HOVE BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 
LUBRIFICAÇÃO LTDA.
Av. Marques de São Vicente, 230, conjunto 1218, sala 3C
01.139-000, São Paulo, SP
Brezilya
Tel: +55 11 99966 3283
E-posta: onb@hove-americas.com
Web sitesi: www.hove-americas.com

İletişim bilgilerimiz 

HOVE GENEL MERKEZİ
HOVE A/S
Herstedøstervej 7
2600 Glostrup
Danimarka
Tel: +45 70 22 10 22
Faks: +45 70 22 10 82
E-posta: hove@hove-as.dk
Satış: sales@hove-as.dk
Web sitesi: www.hove-as.com

HOVE İŞTİRAKİ KUZEY VE GÜNEY AMERİKA
HOVE AMERİKA
3030 W Hampden Ave
Englewood, CO, 80110
Denver
ABD
Tel. +1 720-682-6181
E-posta: contact@hove-americas.com
Web sitesi: www.hove-americas.com

HOVE İŞTİRAKI HİNDİSTAN
HOVE LUBRICANTS INDIA PRIVATE LIMITED
Gat No./ Anket No. 271/4
Bhugaon, Taluka-Mulshi
Pune, Hindistan
412115
Tel: 0091-7507876137
E-posta: paragy@hove-india.com
Web sitesi: www.hove-as.com

BİZİMLE 
İLETİŞİME
GEÇİN
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www.hove-as.com/tr
Hove A/S, Herstedøstervej 7, DK-2600 Glostrup. 
CVR 25804821


