
Het familiebedrijf Endress+Hauser is een wereldwijde leider
in meet- en regeltechnologie voor proces- en laboratorium-
toepassingen. Al meer dan 65 jaar ondersteunen wij onze
klanten met hoogwaardige instrumentatie, uitgebreide
services en innovatieve solutions.

Producten
Wij hebben een breed aanbod van procesoplossingen voor flow, 
niveau, druk, analyse, temperatuur, recorders en digitale commu-
nicatie. Onze klanten zijn actief op het gebied van (petro-)chemie, 
voedingsmiddelen en dranken, life sciences, olie en gas, afvalwater- 
en drinkwaterzuivering, utiliteiten, grondstoffen en metaal, 
hernieuwbare energiebronnen, pulp en papier en scheepvaart.

Wereldwijd
Dankzij een wereldwijd netwerk is Endress+Hauser altijd direct
aanwezig op elke plaats waar u maar wilt! De juiste oplossing voor 
elke taak. Wat u ook nodig hebt om te meten: wij hebben de juiste
oplossing om u te helpen uw processen op een veilige, betrouw-
bare, milieuvriendelijke en kostenefficiënte wijze te doen opereren.

Service is een integraal onderdeel
Ons serviceteam bestaat uit meer dan 1000 experts, strategisch
verdeeld over de gehele wereld. Hierdoor zijn we altijd lokaal 
aanwewezig om u te helpen. Met geavanceerde technologieën, 

Endress+Hauser
Your partner for 
process improvement uitgebreide expertise en specifieke services stellen wij u in staat om 

de prestaties van de fabriek te maximaliseren, de bedrijfskosten te 
minimaliseren en de beschikbaarheid van de fabriek te vergroten, 
waarbij de naleving van de voorschriften wordt gegarandeerd.

Services van Endress+Hauser:
• Kalibratiemanagement en onderhoudsadvies
• Engineering services
• Prooftesting
• Telefonische helpdesk
• Reparatieafdeling
• Inbedrijfstelling
• Trainingen en seminars
• Optimalisatie in onderhoud

Procesoptimalisatie
Optimaliseer uw systemen en processen met solutions op maat.
Profiteer van het volledige aanbod van consulting, engineering,
inbedrijfstelling en service. Wij maken effectief gebruik van
bestaande informatie en integreren de gegevens consistent in
uw IT-systemen om uw processen te optimaliseren.

Solutions van Endress+Hauser:
• Netilion – Industrial Internet of Things
• Inventory Management Solutions
• Flow Metering Solutions
• Energy Solutions
• Analytical Solutions
• Field Network Engineering
• Plant Asset Management

Uitgebreide kennis van uw processen is het begin van elke
succesvolle partnerschap voor ons. Wij willen u helpen succesvol
te blijven en nog succesvoller te worden.
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