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Power solutions to protect your business
and the environment

Nothing protects quite like Piller
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Geschiedenis van betrouwbaarheid

Al van af haar oprichting in 1908 door Anton Piller, staat
Piller synoniem voor elektrische machines van de hoogste
kwaliteit en betrouwbaarheid. Nog steeds staan de fabriek
in Duitsland en haar wereldwijde organisatie garant om
deze traditie voort te zetten in de 21e eeuw.
Piller produceert Dynamische en Statische UPS systemen
voor grote vermogens en omvormers. Combineer dit met
de hoogste graad van service en ondersteuning en men
ziet waarom Piller internationaal gezien wordt als de
meest respectabele speler op dit gebied.
Onze

‘know-how’

helpt

niet

alleen

het

milieu

te

beschermen met de meest efficiënte oplossingen, het
beschermt reputaties en verzorgd rust en vertrouwen in
het productie proces en andere werkzaamheden..
Piller is onderdeel van de wereldwijd opererende Langley
Holdings PLC (www.langleyholdings.com).

‘internationaal gezien de meest
respectabele speler op dit gebied
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Producten en Markten

Op het gebied van de stroomvoorziening neemt Piller een

De expertise van Piller omvat banken en de financiële

unieke positie in. Het is de enige fabriek die dynamische

markt, verzekeringen, datacentra, telecommunicatie en

en statische UPS systemen fabriceert voor de spanning

omroepen,

voorziening. Vanuit deze positie kan Piller zijn afnemer de

luchtverkeersleiding

beste oplossing aandragen voor specifiek zijn probleem

productiebedrijven.

en indien noodzakelijk geheel "turn-key" opleveren.

ziekenhuizen,
en

de

luchthavens,
industrie-

en

Heden ten dagen is Piller het middelpunt van de markt.

Vaak heeft de kleinste onderbreking van de spanning

De 400 Hz Ground Power Units, 50/60 Hz frequentie

catastrofale gevolgen. Hoge kwaliteit en ongeëvenaarde

omvormers, de Piller omvormers en de andere producten

service zijn dan ook gedachtegoed in de kritische en

worden over de hele wereld gebruikt in zowel militaire als

beveiligde omgevingen van de afnemer.

civiele toepassingen. Ze leveren al meer dan 35 jaar
spanning aan luchthavens en op schepen over de gehele
wereld ongeacht of het nu onderzeeërs of de burgervaart
betreft. De Piller omvormers maken een integraal deel uit
van andere stroomvoorzieningen zoals bij windmolens en
het vervoer per spoor.

‘Vaak heeft de kleinste onderbreking catastrofale gevolgen’
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Productie

steeds naar de grenzen van maximale betrouwbaarheid

Productontwikkeling
Piller

wordt

door

vooraanstaande

velen

fabriek

gezien
van

als

de

meest

betrouwbare

en

technologisch hoogwaardige producten. Maar voor Piller
stopt het hier niet! Piller blijft aan het front met de
modernste technologie. Dit doet ze door continu contact
met

haar

afnemers,

universiteiten

en

andere

onderzoekcentra. Ook door te investeren in de nieuwste
technieken

en

machines

om

de

betrouwbaarheid,

en rendement.

Moderne Fabrieken en testruimten
In Osterode (Duitsland) is speciaal voor Piller een moderne
productie faciliteit gebouwd. Ook heeft men in het nabij
gelegen Bilshausen één van de modernste testcentra laten
bouwen. In totaal beslaat dit 14 hectare en meer dan
2

50.000m aan accommodatie.

specificaties en rendementen te verbeteren en haar

Deze faciliteiten worden door iedereen gezien als het

producten steeds verder te optimaliseren. Piller's alsmaar

modernste en uitgebreidste wat er maar mogelijk is.

verdergaande

programma

investeert

niet

alleen

in

innovatieve machines en toepassingen, maar zoekt ook

Assembly & Testing Facility, Bilshausen

Manufacturing Facility, Osterode, Hall 5

‘door velen gezien als de meest vooraanstaande fabriek van
betrouwbare en technologisch hoogwaardige producten’
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Over de gehele wereld aanwezig

Piller is zo dicht als maar kan bij zijn afnemers. Ze bouwt

wereldwijde dekking maakt het voor Piller mogelijk de

een langdurige samenwerking op met haar afnemers. Een

hoogste standaards en service aan te bieden over de

netwerk van eigen verkoop en service organisaties,

hele wereld.

distributeurs en agenten over de hele wereld zorgen
ervoor dat ze in de lokale markt aanwezig is. Deze

Piller UK Ltd.
Piller

Headquarters

Piller France SAS.

Piller USA Inc.

Pil ler Ita li a S.r. l.

Piller Iberica S.L.U.

Piller Power Singapore Pte. Ltd.

Piller Australia Pty. Ltd.

Piller en Vertegenwoordigingen
Kantoren van distributeurs en agenten

Piller Headquarters is the home of
Piller Group GmbH and Piller Germany GmbH & Co. KG

Vertegenwoordigingen in:
ARGENTINIË . OOSTENRIJK . BELGIË . BRAZILIË . CANADA . CHILIE . CHINA . DENEMARKEN . E S T L A N D . F I N L A N D . H O N G KO N G . H O N G A R I J E I N D I Ë .
I N D O N E S I Ë . I R A N . J A PA N . K O R E A . L I T O U W E N . M A L E I S I Ë . N E D E R L A N D . N I G E R I A . N O O R W E G E N . P E R U P H I L I P P I J N E N . P
OLEN.ROEMENIË.RUSLAND.SIBERIË.ZUIDAFRIKA.ZWEDEN.ZWITSERLAND.SYRIË.TAIWAN.THAILANDTURKIJE.U.A
.E..OEKRAÏNE.USA

‘Een netwerk van eigen verkoop en service organisaties, distributeurs en agenten
over de gehele wereld zorgen ervoor dat ze in de lokale markt aanwezig is’
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Onnavolgbare after sales service

Het netwerk van Piller moet over de gehele wereld
excellente service verlenen. Daarom kunnen de afnemers
van Piller er zeker van zijn dat een eerste klas service
team en onderhoudsmonteurs klaar staan om de beste
maatstaven met betrekking tot dienstverlening te behalen.
De
werkzaamheden
lopen
van
installatie
en
inbedrijfstelling tot analyse van productieprocessen,
directe
response
bij
storingen,
onderdelen,
onderhoudschema's en trainingen. Geperfectioneerde
afstand controle kan overal en op ieder moment de
actuele status van de systemen opgeven. Piller zorgt
simpelweg overal voor met het “Total Care” programma.

Klasse service team
Het service teams van Piller is hoog gekwalificeerd en
getraind voor alle producten. Door de langdurige ervaring
weten ons service teams al meer dan een eeuw hoe
problemen moeten worden aangepakt. Piller heeft een
breedte filosofie over juiste praktijkgerichte service en
weet dat ze marktleider is in oplossingen voor
vraagstukken op locatie.

Storingsdienst van Piller
Piller weet dat storingen ook optreden buiten de normale
werkuren en dat goede hulp snel geleverd moet worden. Daarom
hebben we de storingsdienst hebben. Daar komt nog bij dat we

■
■
■
■
■
■
■
■

UPS onderhoud

ervoor zorgen dat uw Piller SERVICE specialist op ieder moment

Batterij onderhoud

bereikbaar

Technische ondersteuning

gepositioneerd ten opzichte van onze installaties zodat we de

Training van de Operators

best haalbare response tijd kunnen garanderen. Uw optimale

24 uurs storingsdienst

zorg en tevredenheid zijn onze doelstelling.

Verhuur van UPS systemen
Reserve onderdelen
Controle op afstand

‘Piller zorgt simpelweg overal voor met het
“Total Care” programma’

is.

Onze

service

centra

zijn

strategisch

ROTERENDE UPS SYSTEMEN
HYBRIDE UPS SYSTEMEN
DIESEL UPS SYSTEMEN (DUPS)
STATISCHE UPS SYSTEMEN
STATIC SWITCHES
OPSLAG KINETISCHE ENERGIE
GROUND POWER UNITS VOOR VLIEGUIGEN
FREQUENTIE OMVORMERS
VOEDINGEN VOOR DE SCHEEPSVAART
SYSTEEM INTEGRATIE

Nothing protects quite like Piller

HEADQUARTERS

Piller Group GmbH
Abgunst 24 |
37520 Osterode |
Germany
E info@piller.com

Piller Australia Pty. Ltd.
2/3 Salisbury Road |
Castle Hill | NSW 215-4 |
Australia

Piller Iberica S.L.U
Paseo de la Habana | 202 Bis Bj |
E-28036 Madrid |
Spain

T +61 2 9894 1888
F +61 2 9894 2333
E australia@piller.com

T +34 91 345 86 58
F +34 91 350 16 33
E spain@piller.com

Piller France SAS
107-111 Av | Georges Clémenceau |
B.P. 908 | F-92009 Nanterre Cedex |
France

Piller Power Singapore Pte. Ltd.

T +33 1 47 21 22 55
F +33 1 47 24 05 15
E france@piller.com

T +65 6562 9100
F +65 6562 9109

Piller Germany GmbH & Co. KG
Abgunst 24 |
37520 Osterode |
Germany

Piller UK Limited
Westgate | Phoenix Way |
Cirencester |
Gloucestershire | GL7 1RY |
United Kingdom

25 International Business Park |

#04-13/14 German Centre |
Singapore 609916

E asiapac@piller.com

T +49 5522 311 0
F +49 5522 311 414
E germany@piller.com

T +44 1285 657 721
F +44 1285 654 823
E uk@piller.com

Piller Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni |
Palazzo Pegaso 3 | Viale Colleoni 25 |
20041 Agrate Brianza (MB) |
Italy

Piller USA Inc.
45 Turner Drive | Middletown |
New York 10941-2047 |
USA

T +39 039 689 2735
F +39 039 689 9594
E italia@piller.com

T +1 800 597 6937
F +1 845 692 0295
E usa@piller.com

De informatie weergegeven in deze folder is correct op het moment dat
deze gedrukt is. Door de steeds verregaande ontwikkeling van onze
producten behouden we het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
(Druk) fouten voorbehouden
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