
EUROPOWER Generators neemt op 
zondag 18 maart 2012 deel aan “Made in 

Limburg”. U kunt dan van 10u tot 17u in de 
bedrijfsgebouwen ontdekken hoe een stroom-

generator tot stand komt tijdens onze rondleidin-
gen. We laten u kennismaken met alle aspecten 

van ons productieproces: van het order picken tot het 
testen van afgewerkte stroomaggregaten. 

In 1990 is EUROPOWER gestart met het produceren en 
verkopen van stroomaggregaten op een boerderij in Kozen. 

Sindsdien bleef het bedrijf maar groeien, waardoor 
EUROPOWER al drie bedrijfsgebouwen is ontgroeid. 

De totale oppervlakte van de huidige bedrijfsgebouwen be-
draagt ongeveer 6500m² met een productiecapaciteit van 15.000 

generatoren. Deze productiecapaciteit zal in de nabije toekomst 
nog verder uitgebreid worden.

Tegenwoordig wordt het bestaande (en verouderde) elektriciteits-
net steeds zwaarder belast door de enorme hoeveelheid elektrische 

apparaten en machines en dat heeft een grotere netuitval tot gevolg. 
Hierdoor wordt EUROPOWER een steeds belangrijkere speler op de 
huidige markt. 
Zo kan je waar ook ter wereld EUROPOWER generatoren aantreffen op 
bouwwerven, muziekfestivals, markten en campings.

ONS PRODUCT
Een stroomaggregaat of generator is een machine die wordt gebruikt 
om stroom op te wekken op plaatsen waar er geen stroom aanwezig 
is, of waar het net is uitgevallen. EUROPOWER produceert en verkoopt 
stroomaggregaten met een vermogen van 1 tot 325 kVA. 

ONZE KRACHT
EUROPOWER wil zich onderscheiden van zijn collega’s door zijn klan-
ten van een zeer hoge service te voorzien. De klanten worden zo 
goed mogelijk bijgestaan tijdens hun aankoopproces, zodat ze de 
juiste generator kopen. Maar daar stopt het niet bij. EUROPOWER 
hecht ook veel belang aan de service na verkoop. Verder probe-
ren we onder andere de toestellen zo gebruiksvriendelijk en zo 
veilig mogelijk te maken. We werken samen met een uitgebreid 
dealernetwerk dat zich uitstrekt over maar liefst 55 landen. 
Deze dealers worden in nauw contact ondersteund. Het feit 

dat EUROPOWER als eerste fabrikant van kleine stroomge-
neratoren in Europa ISO9001 gecertificeerd werd, zegt 

voldoende over het kwaliteitsniveau van onze producten 
en onze dienstverlening.

FEEL THE POWER
Kom zeker een kijkje nemen op de Made in 

Limburg-dag bij EUROPOWER en maak kans 
op een EUROPOWER stroomaggregaat met 

Honda motor ter waarde van 659 euro 
(incl. BTW)!
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