
ROB HEIJKOOP TRADING BV



Eind 1991 werd Rob Heijkoop Trading B.V. 

 opgericht, met als voornaamste doel aan- en 

 verkoop van motoren, motoronderdelen, turbo’s, 

turbodelen en aanverwante maritieme producten 

zoals ankers, kettingen, compressoren enz.

Rob Heijkoop Trading B.V. is 24 uur per dag, 

7 dagen per week, telefonisch, per fax of via 

 internet bereikbaar. 



Introductie

Rob Heijkoop Trading B.V. levert aan alle typen schepen, zoals 

tankers, vrachtschepen, Ro-Ro schepen, baggerschepen, passagiers-

schepen en aan de sleepvaart. Onze klanten (reders, handelaren 

en energiecentrale’s) bevinden zich over de gehele wereld. De 

onderdelen voor dieselmotoren, die Rob Heijkoop Trading levert, 

zijn geschikt voor elk gebruik zoals voortstuwing, generatorgebruik, 

pompinstallaties en stand-by installaties.

Leverbaar uit ons assortiment zijn onderdelen voor zowel 2-takt als 

4-takt motoren, slow-, medium- en high-speed uitvoeringen. 

In 1995 werd in Dordrecht, 20 km ten zuiden van 

Rotterdam, een nieuw pand gebouwd, wat al 

 spoedig te klein werd en begin 1996 werd reeds 

gestart met de uitbreiding.

Toen in 1999 de activiteiten enorm toenamen 

 werden plannen gemaakt voor het bouwen  

van een complex op het  nieuw te ontwikkelen 

 industrieterrein Dordtse Kil III. In november 2003 is 

het nieuwe pand in gebruik genomen. 

Ons nieuwste complex heeft een totaal grond-

oppervlak van ongeveer 33.000 m², waarvan in de 

eerste bouwfase circa 10.000 m² bebouwd is met 

kantoren en magazijnen. 

Om onze klanten te verzekeren van kwaliteit zowel 

in service als levering van produkten is sedert 

 oktober 1996 ons bedrijf ISO 9002 gecertificeerd. 

In juni 2003 zijn wij opnieuw gecertificeerd 

voor ISO 9001:2000. In 2006 hebben wij ons 

gouden (10 jarig) certificaat ontvangen. Deze 

 certificering waarborgt onze kwaliteit, aangezien 

 betrouwbaarheid een steeds grotere rol gaat 

 spelen. Dezelfde werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd binnen een korter tijdsbestek en met 

een lager budget. Tussentijdse uitval is dus voor de 

gebruiker uitgesloten.

Enkele mijlpalen



Motor en motor-

onderdelen

ABC

Deutz MWM

Kromhout

MAN

MTU

Niigata

Nohab Polar

Pielstick

SKL

SWD

Stork

Stork-Wärtsilä

Sulzer

Werkspoor

Wärtsilä

Turbochargers

ABB/BBC

Bannewitz

Garrett

Holset

KKK

MAN

Napier

Niigata-Napier

Compressoren

Atlas-Copco

Hamworthy

Hatlapa

Sperre

Separatoren

Alfa-Laval

Mitsubishi

Westfalia

Veel van de door ons aangeboden onderdelen kunnen 

wij als volgt leveren:

• Nieuw origineel

• Nieuw direct van de fabrikant / OEM

• Gereconditioneerd

• Op ruilbasis

Enkele merken waar wij onderdelen voor kunnen leveren zijn: 

(Alle onderdelen zijn geschikt voor onderstaande merken en typen)



Rob Heijkoop Trading B.V. koopt direct bij motorfabrikanten tegen 

zeer sterk concurrerende prijzen en beschikt door haar wereldwijde 

netwerk altijd over de kortste levertijd. In principe doen wij zaken met 

alle fabrikanten en bouwers van dieselmotoren. Daarnaast behoren 

de oorspronkelijke toeleveranciers van diverse motorfabrikanten ook 

tot onze leveranciers. Aan de diensten van deze leveranciers worden 

hoge eisen gesteld om een eersteklas service aan onze klanten te 

kunnen bieden.  

Slijtage van (gebruikte) onderdelen behoeft geen 

belemmering te zijn voor hergebruik. Na grondig 

reinigen, controleren en repareren (volgens 

fabrieksstandaard) zijn de delen technisch gezien 

100% gelijkwaardig aan nieuw en kunnen 100% 

bedrijfszeker worden gebruikt. Voordelen: grotere 

voorraad, lagere investeringen (hoger rendement), 

gelijkwaardig aan nieuw.

Gereconditioneerde 
onderdelen

Nieuwe originele

onderdelen

Daarnaast leveren wij ook onderdelen op ruilbasis. 

De gereconditioneerde onderdelen worden voor 

de volledige prijs geleverd en gefactureerd. De 

gebruikte delen worden franko aan ons verzonden 

waar, na inspectie, een creditnota voor gemaakt 

zal worden. Na ontvangst van de gebruikte delen 

worden deze schoongemaakt, gecontroleerd en 

indien mogelijk gerepareerd volgens specificaties 

van de fabrikant. 

Onderdelen op ruilbasis

Veel onderdelen voor dieselmotoren worden niet door één, maar door 

diverse fabrikanten gemaakt om een optimaal leveringsprogramma 

samen te stellen. De onderdelen die deze leveranciers leveren, kunnen 

kleine delen zijn, zoals o-ringen, pakkingen etc., maar ook grote(re) 

componenten zoals zuigers, cilindervoeringen en zelfs krukassen.

Nieuwe OEM-delen



Klasse certificaten

Veelal kunnen de (grotere) delen worden geleverd met 

 certificaten uitgegeven door o.a.: American Bureau of 

Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer 

Lloyd en Lloyd’s Register of Shipping.

In ons bedrijfspand beschikken wij over een grote eigen 

voorraad onderdelen, zowel nieuw als gereconditioneerd. 

Krukassen, cilinderblokken, carters, cilinderkoppen, voor 

 zowel jonge als oudere merken motoren kunnen direct 

uit voorraad of op zeer korte termijn geleverd worden. 

Alle zendingen worden door onze medewerkers zorgvuldig 

 gecontroleerd en verpakt. Tevens kunnen wij zee-, lucht- en 

wegvervoer verzorgen voor uw orders. 

Bereikbaarheid

De goede bereikbaarheid van het bedrijf is uitermate 

 belangrijk gezien de aan- en afvoer van goederen zowel 

via water, over de weg als door de lucht. Daarvoor is het 

 complex op Dordtse Kil III uiterst gunstig gelegen aan de A16 

(Rotterdam/Dordrecht/Antwerpen) en de verbindingsweg N3 

met de aansluiting op de A15 (Rotterdam/Nijmegen/Duitsland)

Neem de afslag Papendrecht/‘s-Gravendeel (A16, afslag 20) en 

rijd ca. 400 meter richting ‘s-Gravendeel. Ga vervolgens ±300 

meter voor de tolpoortjes van de Kiltunnel bij de stoplichten 

linksaf, naar industrieterrein Dordtse Kil III. Ga na 0.6 km 

linksaf de Heliotroopring op. Ga na 0.6 km rechtsaf op de 

Heliotroopring. Na 200 meter bent u gearriveerd.



Verkoop van 
onderdelen 
geschikt voor o.a. 
de volgende merken:

ABC   
Deutz MWM  
Kromhout
MAN
MTU
Niigata
Nohab Polar
Pielstick
SKL
SWD
Stork
Stork-Wärtsilä
Sulzer
Werkspoor
Wärtsilä
etc.

We zijn ook gespecialiseerd in 
Turbochargers:

ABB/ABC 
Bannewitz
Garrett
Holset
KKK
MAN
Napier 
Niigata-Napier

Separatoren 
en Ankers



ROB HEIJKOOP TRADING BV

Heliotroopring 300
3316 KG Dordrecht
The Netherlands
www.robheijkooptrading.com

Tel.: +31 (0)78 - 618 55 22
Fax: +31 (0)78 - 618 29 66
Skype: rht_engine_parts
E-mail: info@robheijkooptrading.com

GPS-coördinaten:
51˚45’50 N (Breedtegraad)
4˚38’17 E (Lengtegraad)


