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UNIS Group is gericht op het bevorderen van de continuïteit van industriële 

productieprocessen. Zo zorgen we er sinds onze start in 1984 voor dat onze 

klanten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van bestaande systemen. 

We richten ons op kostenbesparing en de continuïteit van uw huidige 

productieprocessen, het voorkomen van storingen en het verlengen van  

de levensduur van bestaande elektronische modules. 

Vanuit ons hoofdkantoor in Grou (Nederland) en onze gespecialiseerde 

vestigingen in Europa, Zuid-Amerika en Azië bedienen we lokale klanten 

en markten. Door deze geografische spreiding, in combinatie met 

onze jarenlange kennis en ervaring, zijn wij in staat om klanten over 

landsgrenzen heen te ondersteunen.

WERELDWIJD, GESPECIALISEERD EN DUURZAAM
We bieden specialistische diensten om de conditie en risico’s van uw 

systemen te bewaken en geven inzicht in de voorraad en beschikbaarheid 

van reserveonderdelen voor uw geïnstalleerde elektronische modules.  

Door onze services reduceren we stilstand van productieprocessen op een 

zo duurzaam mogelijke manier. We zijn hierdoor uitgegroeid tot één van de 

grootste dienstverleners op het gebied van industriële elektronica. 

Bevorderen van 
productiecontinuïteit

STILSTAND VERMINDEREN
U wilt onverwachte stilstand in uw productieproces zoveel 

mogelijk voorkomen. Elke minuut dat u geen productie kunt 

draaien is tenslotte een kostbare minuut. Onze focus ligt daarom 

op het verminderen van stilstand: we reduce downtime. Hiervoor 

bieden we specialistische diensten zoals inventarisatie en 

evaluatie, risicoanalyse en beheer van reserveonderdelen, on-site 

service, Internet of Things-oplossingen, verkoop en reparatie 

van industriële elektronica en motoren. Ervoor zorgen dat uw 

productieprocessen probleemloos dóórgaan, dat vinden wij 

belangrijk. 

OPTIMALE VOORTGANG BEVORDEREN
Om productiestilstand en storingen te minimaliseren, is het 

tevens van essentieel belang dat u snel goed werkende 

en geteste elektronica tot uw beschikking heeft. Om een 

optimale voortgang van uw productieprocessen te garanderen, 

leveren wij nieuwe en gereviseerde (end-of-life) artikelen uit 

voorraad. Daarnaast kunnen we bij UNIS Group kritische 

onderdelen voor u op voorraad houden, door middel van onze 

reservevoorraadovereenkomst. Onze uitgebreide voorraad en 

ons groeiende netwerk aan leveranciers zorgen ervoor dat uw 

machines met minimale vertraging weer operationeel zijn.

We reduce downtime

WIJ REDUCEREN STILSTAND MET SPECIALISTISCHE DIENSTEN:

Inventarisatie en evaluatie Internet of Things On-site service

Klantspecifieke 

R&D-oplossingen 

Reinigen, repareren en 

testen

Risicoanalyse en beheer 

van reserveonderdelen

Verkoop van nieuwe en 

gebruikte onderdelen
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INVENTARISATIE EN EVALUATIE
Als u weet hoe uw geïnstalleerde systemen eraan toe zijn, voorkomt u verrassingen 

en vermindert u risico’s. UNIS Group biedt u zekerheid met de inventarisatie- en 

evaluatieservice. We voeren op locatie een uitgebreide inventarisatie van de 

geïnstalleerde elektronica uit en we maken met een gedetailleerd rapport inzichtelijk 

welke elektronica mogelijk een risico vormen. We evalueren de toekomstige vraag 

naar onderdelen, de beschikbaarheid daarvan, en welke reserveonderdelen u zelf 

op voorraad hebt liggen. We bespreken alle mogelijkheden om een stilstand te 

verminderen.

U kunt vervolgens actief en doelgericht handelen. Met een onderhoudsplanning zorgt 

u voor het preventief vervangen van tijdgevoelige onderdelen, hierdoor vermindert 

u het risico op stilstand van uw machines. Ook maakt u onderbouwde keuzes over 

toekomstige reparaties, revisie, inkoop en migratie van geïnstalleerde elektronica.

RISICOANALYSE EN BEHEER VAN RESERVEONDERELEN
Bij een storing kan het lang duren voordat de oorzaak is gevonden, vervangende 

elektronica ter plaatse is en de installatie weer operationeel is. Met onze unieke 

softwareapplicatie kunt u de uitvaltijd van geïnstalleerde elektronica en de daarmee 

gemoeide kosten verlagen. De online applicatie inventariseert de risico’s van uw 

installatie door onder andere de voorraad, beschikbaarheid en levensduur van cruciale 

onderdelen te analyseren, om zo de beschikbaarheid van onderdelen te optimaliseren 

en de risico’s van uw installaties te verminderen.

In de database van de applicatie worden alle belangrijke elektronicagegevens van 

fabrikanten wereldwijd beheerd. De risicofactoren van uw geïnstalleerde elektronica 

worden in kaart gebracht, door te analyseren welke reserveonderdelen u op 

voorraad hebt en door de beschikbaarheid van de cruciale onderdelen op de markt 

te controleren. Op basis hiervan krijgt u in één handig overzicht een helder beeld van 

alle risicovolle elektronica. Hierdoor kunt u uw magazijn efficiënt bevoorraden met 

reserveonderdelen, terwijl u tegelijkertijd opslagkosten reduceert. Dankzij de online 

toegang tot de applicatie beschikt u altijd en overal over deze gegevens. 

Onze specialistische  
diensten
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Onze service is veelzijdig en omvangrijk

MERKONAFHANKELIJK
Over welke industriële elektronica u ook beschikt: wij helpen 

u verder. We servicen vele merken, modules en series. Ook 

klantspecifieke elektronica of elektronica die niet meer door de 

fabrikant ondersteund wordt. U kunt er zeker van zijn dat we 

ook voor úw industriële elektronica het risico op stilstand kunnen 

minimaliseren.

BREDE EXPERTISE
U treft in ons een unieke partner in het reduceren van uw 

productiestilstand. Een greep uit de elektronicamodules 

waar wij onze service voor bieden: PLC’s, HMI-panelen en 

monitoren, frequentieregelaars, soft starters, servoregelaars, 

CNC-besturingen, robotelektronica, servomotoren, 

programmeerapparaten, voedingen, industriële PC’s en PCB’s.

TYPISCH UNIS GROUP:

We zijn 24/7 bereikbaar 

We hanteren een hoge standaard in 

kwaliteit, milieu en veiligheid 

ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001

Ruim 150.000  

geteste modules 

op voorraad

Tot 2 jaar garantie 

op verkoop, omruil 

en reparatie

No cure, no pay

INTERNET OF THINGS
Internet of Things (IoT), in onze branche ook wel bekend als Industrie 4.0, verbindt 

uw industriële systemen en apparaten via online diensten met elkaar. Vaak zijn uw 

industriële systemen en sensoren al geschikt om op afstand uit te lezen. Door dit te 

koppelen aan een IoT-platform ziet u real-time op uw pc of mobiele device hoe uw 

machines eraan toe zijn. Zo kunt u bij een storing of afwijking in uw elektronische 

apparatuur direct actie ondernemen. 

Een laagdrempelige manier om met IoT kennis te maken is onze IoT Starter Kit. 

Deze IoT Starter Kit is ideaal voor het draadloos monitoren en visualiseren van uw 

industriële systemen en het stelt u in staat om de conditie ervan te bewaken. Hiermee 

zet u een eerste stap in de implementatie van IoT. Dit kan door gebruik van de IQRF-

technologie buiten het bestaande (wifi) netwerk om. Daarnaast kunnen we op basis 

van uw wensen een uitgebreider, op maat gemaakte IoT-oplossing voor u ontwikkelen 

en implementeren.

ON-SITE SERVICE
Met onze on-site service stellen we de conditie van uw elektronische systemen vast 

en geven we u inzicht in de oorzaak van locatiegebonden storingen en defecten. De 

service om op locatie PROFIBUS-storingen te detecteren en te analyseren is hiervan 

een uitgelezen voorbeeld.

U kunt het volgende van onze on-site service verwachten:

› Inspectie van apparatuur

› Uitgebreide fault description en storingsdiagnose

› Uitlezen van software, parameters en instellingen

› Indien mogelijk verhelpen van locatiegebonden defecten en/of storingen

› Advies over reparatie en inkoop van onderdelen

KLANTSPECIFIEKE R&D-OPLOSSINGEN
Onze afdeling Research and Development pakt samen met u uiteenlopende industriële 

vragen en problemen op. Van redesign van bestaande elektronica en het zoeken naar 

compatibele alternatieven tot de ontwikkeling van testopstellingen om custom-made 

modules te testen: deze dienst is helemaal toegespitst om uw specifieke uitdagingen 

op te lossen.
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BETROUWBARE EN UITGEBREIDE VOORRAAD
Onze uitgebreide voorraad zorgt ervoor dat uw machines met minimale vertraging 

weer operationeel zijn. We hebben ruim 150.000 modules op voorraad, dit zijn zowel 

nieuwe, gebruikte als end-of-life onderdelen. Door ons groeiende netwerk aan leveran-

ciers kunnen wij nieuwe onderdelen tegen een scherpe prijs aanbieden. We versturen 

deze rechtstreeks uit voorraad of we bestellen de gewenste onderdelen nog dezelfde 

dag voor u. Ons assortiment omvat een grote diversiteit aan merken, waaronder ABB, 

Bosch Rexroth, Control Techniques, Danfoss, Fanuc, Hitachi, Indramat, Kuka, Lenze, 

Leuze, Mitsubishi, Omron, Philips, Schneider, Sick, Siemens en Texas Instruments.

PREMAINTENANCE
Door defecte en tijdgevoelige componenten van gebruikte elektronica te vervangen en 

de elektronica vervolgens uitgebreid functioneel te testen, hebben deze gereviseerde 

modules dezelfde levensverwachting als nieuwe elektronica en geven we tot twee jaar 

garantie.

OMRUILEN
U kunt er voor kiezen om uw defecte elektronica om te ruilen voor geteste elektronica 

uit onze voorraad. Een tijd- en kostenbesparende optie waarbij wij u direct een getest 

reserveonderdeel uit voorraad toesturen in ruil voor de defecte elektronica. 

OVERNAME VAN ELEKTRONICA
We zijn altijd geïnteresseerd in overname van nieuwe en gebruikte elektronica om onze 

voorraad op peil te houden. U ruimt overtollige voorraad op en creëert hiermee ruimte 

in uw magazijn. Daarnaast ontvangt u van ons een uitstekende prijs voor elektronica 

die voor u overbodig is. 

CIRCULAIRE GEDACHTE 
Ook defecte elektronica en onderdelen kunt u bij ons inleveren. U verzamelt de 

onderdelen in onze Elektronica Recycle Box en wij komen de box kosteloos bij u 

ophalen. We hergebruiken de materialen zoveel mogelijk en recyclen de onderdelen die 

niet meer bruikbaar zijn op een verantwoorde manier. U draagt op deze manier bij aan 

een circulaire economie, omdat we verouderde of defecte elektronica een nieuw leven 

geven en opnieuw in het productieproces inzetten.
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REINIGEN EN REPAREREN
UNIS Group beschikt over jarenlange ervaring en een uitgebreide expertise in de reparatie van 

zowel end-of-life als courante elektronica. We hanteren de hoogste kwaliteitsstandaard en 

geven daarom tot twee jaar garantie op alle reparaties. No cure, no pay. 

We volgen in het reparatieproces een professionele procedure. Een groot deel van alle 

elektronica en motoren die bij UNIS Group binnenkomen wordt allereerst specialistisch 

gereinigd. Daarna staat het vervangen van de tijdgevoelige componenten aan de basis van 

iedere reparatie. Vervolgens volgt er een uitgebreid onderzoek om het defect te lokaliseren en 

te repareren, onze vakkundige technici worden hierbij ondersteund door geavanceerde (meet)

apparatuur. 

MEER DAN 300 TESTOPSTELLINGEN 
We testen alle industriële elektronica die we repareren en verkopen, voor zover dat mogelijk is. 

UNIS Group beschikt over meer dan 300 testopstellingen – waaronder een uniek testcentrum 

om regelaars op vol vermogen te testen - die zijn ontworpen om een grote hoeveelheid aan 

merken en types volledig functioneel te testen.

PREVENTIEF ONDERHOUD
U wilt uiteraard altijd dat uw industriële elektronica optimaal functioneert. Ook bent u er 

graag zeker van dat tekenen van veroudering (van tijdgevoelige componenten) tijdig worden 

opgespoord en verholpen, vóórdat de elektronica defect raakt en productieproblemen 

veroorzaakt. U kunt uw industriële elektronica door UNIS Group laten nakijken, testen en - 

waar nodig - laten repareren. Op die manier kunt u het onderhoud zelf inplannen en wordt u 

niet onaangenaam verrast door defecte elektronica. 

SPOEDSERVICE 
Ervoor zorgen dat uw productieprocessen probleemloos dóórgaan, dat vinden wij belangrijk. 

Ook als uw industriële elektronica buiten werktijd defect raakt. Wanneer een onderdeel 

stilstand veroorzaakt en zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen moet worden, dan biedt 

UNIS Group een spoedservice met snelle doorlooptijd.
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NEEM CONTACT MET ONS OP
Persoonlijk en direct contact vinden wij belangrijk. U kunt ons daarom altijd bellen, bij voorkeur op werkdagen 

tussen 9.00 en 17.00 uur. Stuurt u ons liever een e-mail? Geen probleem, we nemen uw bericht zo snel 

mogelijk in behandeling.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van de brochure kan UNIS Group 
echter op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Bezoekadres

Biensma 33a-35a 
9001 XZ Grou

Postbus 46 
9000 AA Grou

T: +31 566 62 44 62 
F: +31 566 62 35 00 
E: sales@unisgroup.com

www.unisgroup.nl

Afleveradres

Jister 21 
9001 XX Grou


