
Betrouwbare aandrijving & support! 

 

    

Architects in Motion 

    

Let us co-create your system 
 

  

    

7 redenen om voor Fuji Electric by i2motion te kiezen: 
 

  

https://www.i2motion.net/


  

 

5 jaar garantie op uw AQUA & 
HVAC-installatie. Verlening van 

3 extra jaren mogelijk;   
  

  

Uit voorraad leverbaar; 
  
  

Toegang tot onze i2motion 
technici voor 

speciale ondersteuning; 
  

  

Premium 

kwaliteitsproducten ontworpen 
voor langere levensduur; 
  
  

Compact, flexibel 
en concurrerend geprijsd.  

State of the Art Drives; 

  

  

i2motion is uw partner 
voor betrouwbaarheid en 
echt deskundig advies; 
  
  

Producttraining op 
maat verzorgd door eigen 
i2motion mensen.  
 

 

 

Waarom een 3 in 1 aanpak! 

Met onze elektrotechnische partners Dolphin Marine Offshore & 
Industrie & Van Lente Systeemintegratie bieden wij 3 in 1 

oplossingen aan omtrent uw gehele bestaande of nieuwe elektrisch 
installaties.  

  

Wij engineeren en bouwen voor u complete systeemoplossingen met 

o.a Fuji Electric frequentieregelaars in kast- of wandmontage 
aangevuld met service & onderhoud, keuringen en inspecties op 

locatie. Hierdoor kunnen wij alles voor u uithanden nemen van het 
engineeren tot het onderhouden ervan zelfs wanneer de installatie al 

enkele dagen tot jaren heeft stilgestaan. 
  



Tevens beheersen we de onderhoudstechnieken als trillingsmeten, 
balanceren en uitlijnen van roterende installaties.  

 

1 
   

Hebben vele jaren ervaring met het ontwerpen en bouwen van 

vele soorten elektrische installaties. Dit doen we voor 
verschillende sectoren waaronder waterschappen, food & 

beverage, marine, offshore en andere industriële sectoren. 
Hierdoor hebben wij een brede kennis van alle eisen die door de 

overheid en verschillende sectoren worden gesteld.  
  

Onze partners zijn VCA** gecertificeerd! Zo brengen wij 
werkzaamheden veilig ten uitvoer.  
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Verzorgen voor tientallen grote MKB bedrijven 24-7 onderhoud 
en storingsdiensten. De afgelopen 25 jaar veel kennis opgedaan 

door verschillende elektrische complexe installaties te 
onderhouden. 

  
Kunnen in heel Nederland binnen 3 uur op locatie aanwezig zijn 

om uw storingen op te lossen. Daarnaast maken we gebruik van 
de meest moderne technieken om vanaf afstand te 

communiceren zoals smartglasses! 
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Onze partners hebben de kennis en opleidingen om 
verschillende elektrotechnische - & mechanische inspecties en 

metingen uit te voeren. Denk hierbij aan verschillende NEN-
keuringen, trilling metingen, Cosφ metingen en (ATEX) visuele 

inspecties. 
  

Graag informeren wij u omtrent de mogelijkheden.  
 

  



 

 

 

  

  

    

Van Lente Systeemintegratie, Dolphin Marine Offshore & 

Industrie en i2motion wensen u een prettige nazomer. Wij 
bereiden ons alvast voor op een onstuimig najaar en koude 

winter. 
  

24/7 service! Onze zorg..... 

Contact 

 

  

 

 

 

   

https://www.i2motion.net/contact
https://www.linkedin.com/company/i2motion


i2motion 

 

i2i@i2motion.net 
Tel.: +31(0)40-3046900 

Industrieweg 5 | 5527 AJ Hapert | Netherlands 
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