
De cryogene centrifugaalpompen van Fives Cryomec zijn speciaal gevalideerd voor het transporteren 

van zuurstof en stikstof. Ze staan inmiddels opgesteld in Rotterdam bij een luchtscheidingsinstallatie.

(Foto’s: EN motors, Paul Quaedvlieg)
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“Wij maakten ons wel even zorgen toen de coronacrisis 
uitbrak”, zegt Yuri Veldhuis, salesmanager bij EN motors. 
“Wat gaat dat ons brengen? We zijn afhankelijk van ma-
chinebouwers, de scheepvaart en andere markten. Maar de 
cijfers lijken nu stabiel. Met de juiste focus en duidelijke 
afspraken realiseren we goede resultaten met elkaar en 
we hopen 2020 goed af te sluiten. Het investeren in een 
‘fast-line’-productie die ervoor zorgt dat we snel gangbare 
modificaties kunnen uitvoeren, werpt zijn vruchten af. We 
produceren ‘normaal’ met ruimte voor spoedorders. Zo 
belde er recent een klant die hoopte dat we binnen drie 
dagen een speciale motor konden leveren. Uiteindelijk 
ontving hij zijn motor al binnen 24 uur.”

Toename in kleine aanpassingen
Omdat het zo goed gaat in de specialmarkt dreigden stan-
daard- en gemodificeerde motoren wat onder te sneeuwen. 
Juist dat laatste marktsegment ziet het bedrijf momenteel 
groeien. “Als een klant belt dat hij met spoed een aan-
gepaste motor wil, dan kunnen wij de juiste oplossing 
bieden door intern snel te schakelen met onze engineering 

en productie. Daarnaast liggen er veel onderdelen op voor-
raad en anders dan produceren we ze. Bijvoorbeeld afwij-
kende lagerflensen, speciale assen of specifieke lagers.” 

EN motors verdeelt de markt voor elektromotoren in 
drie marktsegmenten: het A-segment bevat de custom-
made, 100 procent vanaf scratch ontworpen en gebouwde 
motoren. Dan het B-segment waarbinnen diverse spelers 
op de Nederlandse markt zich begeven. Hierin worden 
standaardmotoren uit voorraad klantspecifiek en op maat 
gemaakt. Bijvoorbeeld met een geforceerde koeling, een af-
wijkende flens of andere lagers. “Zeg maar een eenvoudige 
modificatie,” legt Veldhuis uit. “Vandaar ook de ‘fast-line’ 
benaming.” Als laatste is er het C-segment: de handel in 
standaardmotoren. “De vraag naar dit type stijgt snel.”

‘Focus 2021 op snelheid, 
dealernetwerk en 
 samenwerking’

Aandrijftechniek vroeg EN motors in 

Nijmegen naar zijn korte- en langeter-

mijnvisie. Het bedrijf gaat de nadruk 

leggen op het snel leveren van stan-

daard- en gemodificeerde motoren. 

Daarnaast het opzetten van een dea-

lernetwerk, het aanboren van nieuwe 

markten en het zoeken naar samen-

werking met andere partijen. Pompen 

spelen daarin een belangrijke rol.
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Familiebedrijf EN motors

De grootvader van 
de huidige direc-
teur/eigenaar Robert 
Berger startte in 
1927 EN motors. 
Berger zelf begon 
in 1986 bij het 
bedrijf. De eerste 
periode werkte hij 
nog samen met zijn 
vader en in 1991 
nam hij het bedrijf 
volledig over. In het 
begin produceerde 
het bedrijf veel meer 
zelf en kocht losse 
componenten in. 

Nu kopen ze basismotoren in het buitenland in om die 
vervolgens in Nijmegen naar wens van de klant aan te 
passen.
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Twee-merkenbeleid 
Veldhuis. “Wij staan bekend als leverancier van custom-
made motoren maar de vraag naar eenvoudige modifica-
ties en de standaardmotoren neemt enorm toe.” Om het 
marksegment van standaardmotoren beter te bedienen, 
hanteert EN motors nu twee merken: WEG en AEM. Met 
WEG doet het bedrijf uit Nijmegen al ruim 30 jaar zaken. 
Veldhuis: “WEG groeide de afgelopen 30 jaar uit tot een 

wereldspeler op het gebied van aandrijftechniek. Van elek-
tromotoren tot generatoren en van frequentieregelaars tot 
motorreductoren. In AEM herkennen we veel van het vroe-
gere WEG. Zo zijn ook zij bezig met een mooie, stabiele 
groei. Daar zien wij potentie in.”

Van breed tot aan korte levertijd
“WEG biedt een breed productenpakket aan van hoog-
waardige kwaliteit. Hun motoren kunnen wij vergaand 
modificeren om aan specifieke klantwensen te voldoen. 
Maar zij leveren ook Atex-motoren, afwijkende blikpakket-
ten, afwijkende statorbehuizingen en hoge temperatuur-
motoren. Ook voor de grotere specials, zoals bijvoorbeeld 
onderwatermotoren, kloppen wij aan bij hen. Door onze 

jarenlange relatie kennen wij elkaar goed en kunnen we 
ook goed samenwerken.”

Met het Turkse bedrijf AEM doet EN motors sinds een 
jaar zaken. “Er werken veel jonge mensen bij dit ambiti-
euze bedrijf. Ze produceren nu KSA-motoren tot 450 kW 
maar gaan in 2021 ook motoren produceren tot 5 MW. De 
nieuwgebouwde fabriekshal kreeg onlangs nieuwe machi-
nes en een nieuw proefveld. Daarmee kunnen ze straks 
belast testen tot 5 MW.” 

Maar als belangrijk pluspunt noemt Veldhuis de korte 
levertijd. “Ze kunnen binnen vier weken produceren. Ze 
maken alles ter plekke zelf. Ze beschikken over een eigen 
gieterij en een volledig geautomatiseerde wikkelafdeling. 
Ze gebruiken onderdelen zoals lagers van FAG of SKF. Bij 
een afwijkende klemmenkast of andere as leveren ze de 
motoren binnen zes weken. En dat inclusief eventuele, 
afwijkende spanningen.” 

AEM
Veldhuis vervolgt: “Wij zien het merk AEM als een verbre-
ding van onze dienstverlening.” 

Hij geeft een voorbeeld: “Ze hebben een KSA-motor IE3, 
6-polig in haar portfolio. Een klant vroeg of we die ook 
konden leveren als IE4. Gelukkig bleek dat de motor als 
IE4-variant al op de productieplanning stond. Geen PM, 
geen reluctantie maar gewoon een KSA-uitvoering: frame 
355 en 6-polig. Onze klant krijgt de IE4-uitvoering straks 
als eerste. Bovendien konden wij de opdracht binnen 10 
weken afronden, supersnel in deze branche.”

Bovendien speelt de exclusiviteit mee van het AEM-dea-
lerschap voor Nederland, België en een deel van Duitsland. 

‘Een groeiende vraag in de 
 aandrijvingen voor pompen en 
gemalen’

EN motors kan de motoren van WEG vergaand modificeren om aan specifieke klantwensen te voldoen.
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Veldhuis: “Dat biedt meer mogelijkheden en een groter 
marktbereik.” 

De toekomst
Tot de nieuwe plannen van EN motors behoort ook het 
opzetten van een dealernetwerk in de Benelux. Rotating 
Repairs Rotterdam nam als eerste dealer motoren op 
voorraad. “We zijn met een aantal partijen in gesprek om 
ons dealernetwerk verder uit te breiden, ook in België. We 
zoeken dealers die regionaal snel kunnen schakelen door 
voorraad te houden.”

Daarnaast wil EN motors zich focussen op de water-
sector en de markt voor bruggen en sluizen. Veldhuis ziet 
daar een groeiende vraag in de aandrijvingen voor pom-
pen en gemalen. “Er is een enorme vraag naar speciale 
motoren en met onze kennis vanuit de baggerindustrie 
kunnen we daar heel goed op inspelen. We beschikken 
naast ruime kennis en ervaring namelijk ook over een 
uitgebreid machinepark. We leveren ook al aan pompleve-
ranciers. Daar besteedden we de afgelopen jaren te weinig 
aandacht aan. Maar we staan zeker open voor bijvoorbeeld 
aanbestedingen.”  

www.en-motors.com

Naast eigen voorraad is EN motors bezig met het opzetten van 

een dealernetwerk in de Benelux. Ook de dealers krijgen straks 

eigen voorraad om snel naar eindklanten te kunnen reageren.

AEM produceert momenteel KSA-motoren tot 450 kW en gaat in 2021 motoren produceren tot 5 MW. Hier de inrichting van de nieuwe 

balanceerbank. (Foto: AEM)
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