uw specialist voor
gasgeneratoren

AVILO. Promise a lot. Deliver more.

Wie zijn wij?

Wijnand Voets
Verkoopadviseur

Avilo is een pure specialist in (laboratorium) gas
generatoren. Voorraadhoudende vakhandel, maar

”Natuurlijk moet er verkocht worden,

ook eigen productie van stikstofgeneratoren op b
 asis

maar bij Avilo gaan we niet voor de

van Parker membraantechnologie.

snelle deal”.

Snelle en g
 oede dienstverlening aan onze gebruikers

U, als gebruiker wilt een oplossing die

staat altijd centraal bij Avilo! Ons bedrijf is opgericht

zorgeloos en veilig functioneert,

in 2001 en is ISO9001-2008 gecertificeerd.

jaar in jaar uit. Dat begint met
een goed advies, waarbij het
juiste toestel wordt gekozen.
Maar ook vakkundig installeren,
uitleggen hoe de unit werkt (wie
leest er ooit een gebruikers
handleiding?) én afspraken

Aan wie leveren wij?

Jaap van Vliet
Oprichter en bestuurder Avilo

Avilo levert zowel aan de vakhandel als aan
eindgebruikers. Het klantenbestand groeit gestaag,

“Niet lullen maar poetsen” dit Rotterdams gezegde

inmiddels maken al meer dan 300 organisaties

is pittig, maar zeker van toepassing op Avilo”.

gebruik van de diensten van Avilo.
Veel zaken zijn bij ons dan ook vanzelfsprekend:
Voorbeelden: NFI Rijswijk, Erasmus MC,

- Een offerte hoeft niet langer te duren dan een dag.

Nieuwe voedsel en warenautoriteiten, UVA,

-	 Ter overbrugging van een levertijd zoeken we een

Linde Gas etc.

tijdelijke oplossing als dat nodig is.
-	 Monteurs zijn ons visitekaartje. Ze hebben routine
en worden continu geschoold.
-	 Monteurs zonder onderdelen zijn niet veel waard.
We houden dus een ruime voorraad parts.
-	 Omdat Avilo ook zelf stikstofgeneratoren
ontwikkelt en bouwt, beschikken we over meer
kennis dan welke servicepartner dan ook!
-	 Sinds 2009 zijn we dan ook aangesteld als officiële
servicepartner voor Parker Hannifin B.V.
Ik ben bijzonder trots op ons hechte team
van aanpakkers. Daagt u ons uit?

Waarom gasgeneratoren
in plaats van flessengas of
andere aanvoer?
Meer gemak:
Uw logistiek wordt sterk vereenvoudigd. Geen
voorraad flessen meer, minder papierwerk en
natuurlijk erg prettig, nooit meer “leeg” op het
verkeerde moment.
Meer veiligheid:
Met het omkoppelen van zware gascilinders met
200 bar gaat geregeld wat mis. Daarmee gebeuren
ieder jaar ernstige ongelukken. Dat risico kunt u
nu uitsluiten.
In het geval van waterstof zijn de risico’s natuurlijk
nog veel groter. Bij gebruik van een waterstofgene
rator produceert de unit precies dat, wat u verbruikt.
Het hele systeem bevat dan nog slechts een paar cc
tussen productie en gebruiker. Bovendien wordt de
druk nooit hoger dan u zelf instelt, bijvoorbeeld 6 bar.
Géén contaminatie:
Bij het omkoppelen van cilinders kan contaminatie
optreden. Een labgas generator produceert continue
of “on demand” en wordt dus eenmalig aangesloten.
Zeer voordelig:
Los van uw besparing op logistiek en ruimtebeslag
zal een gasgenerator zichzelf terug verdienen.
Een stikstofgenerator voor LC/MS kan zelfs al binnen
een half jaar zijn terugverdiend!

over het onderhoud in de
toekomst zijn allemaal belang
rijk. Al die aspecten nemen we
direct mee. Verhuur, lease, of een
“occasion” met harde garantie,
bij Avilo is alles bespreekbaar.
Onze maatwerk onderhoudscon
tracten worden veel gevraagd, maar
een eenvoudige jaarlijkse reminder
kan bijvoorbeeld ook. Wij blijven
meedenken zodat u als gebruiker
ongestoord van uw gasgenerator kunt
genieten!

Jan van Schaik
Productspecialist
Gasgeneratoren van Avilo en Parker
die normaal worden onderhouden
zijn gewoon erg betrouwbaar. Ik
ben dan ook veruit de meeste
tijd onderweg voor het plaatsen
van units en het onderhouden
daarvan. Als er toch een be
roep op ons wordt gedaan
voor tussentijdse service, zijn
we er klaar voor! Zowel voor
Parker domnick hunter als
Parker Balston AGS hebben we
trainingen gevolgd in Nederland en
in Engeland. Door onze directe contac
ten met Engeland beschikken we altijd
over de laatste software updates. Ook
garantiekwesties regelen wij voor u met
de f abriek. Garantie betekent in veel
gevallen vaak ”parts only”. Als de unit
bij Avilo is gekocht, maken wij daar
in ieder geval ”volledige r eparatie
ter plaatse” van. Voor mij en mijn
collega’s is het gewoon sport om ervoor te zorgen
dat uw proces weer zo snel mogelijk verder kan.
Soms is het nodig dat een unit naar onze labwerk
plaats in Dirksland wordt gehaald. Dan bestaat de
mogelijkheid om een tijdelijke unit te regelen.”

Zander
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