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O FIRMIE

HF  Inverter to polska firma z polskim kapitałem. Przedsiębior-
stwo  HF  Inverter  Polska rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku 
w Toruniu. W siedzibie głównej na powierzchni 1000 m2 znajduje 
się magazyn oraz dział handlowy i techniczny. Posiadamy własne 
stanowiska montażowe, diagnostyczne i serwisowe produktów 
znajdujących się w ofercie firmy.

HF  Inverter  Polska jest oficjalnym partnerem  EURA  Drives  Electric 
 Co. Ltd. – lidera w produkcji nowoczesnych przemienników częstot-
liwości, softstarterów i serwonapędów elektrycznych. W HF  Inverter 
 Polska pracują wysokiej klasy 
specjaliści. Większość z nich 
to inżynierowie automatycy, 
posiadający niezbędną wiedzę 
i doświadczenie z mechatroniki, 
którzy tworzą dział doradców 
techniczno-hand lowych. Du-
żym wsparciem dla działu do-
radców jest rozbudowany dział 
techniczno-serwisowy.
Kontrahenci z Polski obsługi-
wani są przez krajowe centrum logistyczne w Toruniu, a w razie 
konieczności przez centrum logistyczne  EURA  Drives  Europe 
 GmbH z siedzibą w Hamburgu w Niemczech. W siedzibie firmy 
znajdują się również sale przystosowane dla uczestników specjali-
stycznych szkoleń z techniki napędowej. Udostępnione są modele 
produktów  EURA i HF  Polska, na których można w sposób prak-

tyczny przećwiczyć 
zdobytą na szkole-
niu wiedzę teore-
tyczną. Dział tech-
niczny jest gotowy 
przeprowadzić na 
życzenie kontra-
henta szkolenie 
teoretyczne powią-
zane z ćwiczeniami 

na modelach również 
poza siedzibą firmy.
Wysoka jakość oraz 
innowacyjność napę-
dów znajdujących się 
w  ofercie  HF  Inverter 
 Polska jest potwierdzo-
na przez rzeszę zadowolonych 
użytkowników i klientów. Nasze produk-
ty rokrocznie otrzymują nagrody i wyróżnienia 
w konkursach organizowanych przez periodyki branżowe i uczelnie 
wyższe w kraju i za granicą.

MISJA FIRMY

„Nasza jakość napędem  Twojego sukcesu”
Jesteśmy firmą bazującą na dużym doświadczeniu i wiedzy naszych 
pracowników z branży techniki napędowej. Wiemy, że ta branża 
dynamicznie się zmienia, tak jak zmieniają się dynamicznie potrzeby 
naszych klientów.
Pojęcie jakości rozumiemy jako niezawodne napędy i rozwiązania 
techniczne z funkcjami dopasowanymi do oczekiwań klienta. Każdą 
potrzebę naszych klientów traktujemy jako niepowtarzalne wyzwa-
nie, któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności 
w działaniu i szerokiej ofercie.
Nasze pomysły śmiało wdrażamy w życie. Wiemy, że potrzeby 
klientów oraz nasze zaangażowanie w pracę pozwalają zamienić 
idee w rzeczywistość.
Odważnie zmieniamy naszą firmę, aby odpowiadała na potrzeby ryn-
ku i naszych klientów. Wiemy, że nasza praca ma bezpośredni zwią-
zek z postrzeganiem naszej oferty i zadowoleniem z naszych usług.
Wyznaczamy sobie ambitne cele. Kreatywne spory i dyskusje są 
nieodzownym elementem współpracy naszych działów, ale wszyst-
ko po to, aby ostateczny efekt naszych prac idealnie odpowiadał 
na potrzeby naszych klientów.
Nawet najbardziej skomplikowane technologie, systemy i wspie-
rające je procesy muszą iść w parze z naszym indywidualnym 
rozwojem i stałym podnoszeniem kompetencji. Doświadczenie 
zebrane w różnych branżach zostało konsekwentnie przeniesione 
na funkcjonalność naszych produktów.

PODSTAWOWA OFERTA

1. Przemienniki częstotliwości w  zakresie mocy od 0,25 kW do 
315 kW o zasilaniu 1f~230  V lub 3f~400  V (IP20 /  IP55 i IP66)

2. Napędy zdecentralizowane serii  EM30  IP66
3. Softstartery w zakresie mocy od 15 kW do 315 kW
4. Przekładnie hipoidalne  THF
5. Przekładnie planetarne  ZD  Motor 
6. Silniki synchroniczne  EURA  EVPM  Super  Premium  IE4
7. Silniki asynchroniczne  HF  Polska
8. Przekładnie i  motoreduktory walcowe, walcowo-stożkowe, 

niskoprofilowe firmy TRANSTECNO montowane w Polsce
9. Małe napędy  AC i  DC w  zakresie mocy od 6  W  do 300  W   

– zarówno silniki, jak i motoreduktory
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