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Jens S. udvider på det danske marked 

med overtagelsen af Hoyer Transmissions.  
 
 
Jens S. Transmissioner A/S (en del af Jens S. 
Group under svenske Axel Johnson 
International AB, Power Transmission 
Solutions) og Hoyer Transmissions slår sig 
sammen og øger dermed tilbuddet af 
mekanisk transmission til både det danske og 
det skandinaviske marked. 
 
 
Hoyer Transmissions (en del af Svend Høyer 
A/S) tilbyder kæder, kædehjul, gear og 
gearmotorer, remme, remskiver og koblinger 
og vil fortsætte med samme organisation og 
produktprogram og fra samme lokation i 
Hadsten, men nu sammen med Jens S.’s 
eksisterende organisation i både Danmark og 
Skandinavien og under navnet Jens S. 
Transmissioner A/S. 
 
Overtagelsen af aktiviteterne og 
organisationen forventes at ske i slutningen af marts 2020.  
 
 
For Jens S. betyder overtagelsen en styrkelse af produktprogrammet og tilstedeværelsen på 
markedet, hvilket er i forlængelse af Jens S. gruppens strategi om at udvide tilstedeværelsen på 
både eksisterende og nye markeder samt udvidelse af produktprogrammet til glæde for både 
nuværende og potentielle kunder på markederne.  
 
 
For yderligere information kontakt gerne: 
 
Anders Lassen,  
Direktør for Jens S. Transmissioner A/S 
+45 43 56 67 14, anders.lassen@jens-s.dk 
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Johan Benzler,  
Division Manager Power Transmission Solutions og Managing Director for Jens S. Group 
+46 11 19 80 79, johan.benzler@axinter.com 
 
 
 
 
Axel Johnson International er en global gruppe med mere end 120 selskaber i 28 lande. Vi driver forretningsudvikling og 
vækst gennem en langsigtet tilgang til ejerskab af virksomheder i strategisk udvalgte niche markeder, primært tekniske 
komponenter og løsninger til industrielle processer. Axel Johnson International er organiseret i seks forretningsgrupper: 
Fluid Handling Solutions, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions, Transport Solutions og 
Drive Solutions. Vi er del af den svenske familieejede virksomhedsgruppe Axel Johnson. 
www.axinter.com  
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