FILIALEN

WEST-FRANKRIJK
SDMO BREST
TEL. +33 (0) 2 98 41 13 48
FAX +33 (0) 2 98 41 13 57

OOST-FRANKRIJK
SDMO METZ
TEL. +33 (0) 3 87 37 88 50
FAX +33 (0) 3 87 37 88 59

DUITSLAND
SDMO GMBH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

MIDDEN-/WEST-FRANKRIJK
SDMO CHOLET
TEL. +33 (0) 2 41 75 96 70
FAX +33 (0) 2 41 75 96 71

ZUIDOOST-FRANKRIJK
SDMO VALENCE
TEL. +33 (0) 4 75 81 31 00
FAX +33 (0) 4 75 81 31 10

LATIJNS-AMERIKA
& CARAÏBEN
SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

PARIJS/NOORD NORMANDIË
SDMO GENNEVILLIERS
TEL. +33 (0) 1 41 88 38 00
FAX +33 (0) 1 41 88 38 37
SDMO ARRAS
TEL. +33 (0) 3 21 73 38 26
FAX +33 (0) 3 21 73 14 59

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. +33 (0) 4 42 52 51 60
FAX +33 (0) 4 42 52 51 61
ZUIDWEST-FRANKRIJK
SDMO TOULOUSE
TEL. +33 (0) 5 61 24 75 75
FAX +33 (0) 5 61 24 75 79

KANTOREN

BELGIË
SDMO NV/SA
TEL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

SPANJE
SDMO INDUSTRIES
IBERICA
TEL. +34 (9) 35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 86 31 36
GROOT-BRITTANNIË
SDMO ENERGY LTD
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63
RUSLAND
SDMO MOSKOU
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

ZUID-AFRIKA
SDMO SOUTH AFRICA
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51
ALGERIJE
SDMO ALGER
TEL. +213 (0) 23 47 05 19
FAX +213 (0) 23 47 05 15
DUBAI
SDMO MIDDLE EAST
TEL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TEL. +228 22 22 63 65
TURKIJE
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10

Fotoverantwoording: Franck Betermin, Getty Images, Istock, Guillaume Team
Het merk KOHLER-SDMO is een gedeponeerd en geregistreerd handelsmerk van SDMO Industries. Aan dit document kunnen
geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het
recht voor zonder opgave vooraf
in deze catalogus genoemde karakteristieken te wijzigen.

HANDELSAGENTUREN FRANKRIJK

DE MENSHEID OVERAL
DE ENERGIE GEVEN DIE ZIJ
NODIG HEEFT

EGYPTE
SDMO CAÏRO
TEL./ FAX + 20 2 22 69 15 26

SDMO Industries – CS40047 – 29801 BREST Cedex 9 – Frankrijk
Hoofdkantoor – 270, rue de Kerervern – 29490 GUIPAVAS – Frankrijk
Tel. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com
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HET MOOISTE VAN EEN BEROEP
IS MENSEN BIJ ELKAAR BRENGEN
SAINT-EXUPÉRY

Meer dan 50 jaar geleden kwam een
industriële onderneming tot leven die zou
uitgroeien tot een wereldwijd erkende expert
in de branche. Deze geschiedenis komt voort
uit een roeping: op elke plek de energie
leveren die onmisbaar is voor de activiteiten
van de mens. Onze uitvinders, ingenieurs en
technici vervullen deze roeping met passie.
Deze passie komt tot uiting in een cultuur
voor effectieve techniek, gedreven door een
verlangen om altijd beter te presteren. Een
cultuur die geen grenzen kent, continenten heeft veroverd en voortaan
in de hele wereld aanwezig is. Van Miami tot Moskou en van Brest
tot Dubai is SDMO Industries een industriële groep die gerekend
wordt tot een van de belangrijkste spelers op de markt. Maar het is
de erkenning als onderneming die zich inzet voor zijn klanten, die
altijd voor hen klaarstaat met een luisterend oor, die gedreven wordt
door een voortdurend zoeken naar vooruitgang, die ons het meeste
raakt en ons de energie geeft om telkens onze grenzen te verleggen.
Hervé Prigent
President van SDMO Industries

1969-1996

1969-2005

Vestigingen in Frankrijk
Ontwikkeling van stroomverdeelnetten in Afrika,
het Midden-Oosten en daarna Zuid-Amerika
Opening van filialen in Europa (Spanje en
Engeland) en in Singapore

1966
Oprichting van SDMO Industries
door de groep Meunier

ONZE ROOTS,
HET IS EEN HELE GESCHIEDENIS
2005-2012

Opening van nieuwe
vestigingen in Amerika
(Argentinië, Brazilië, VS),
Europa (België)
en Afrika (Algerije)

Vestigingen in Europa, Afrika
en het Midden-Oosten
(Rusland, Duitsland, ZuidAfrika, Dubai en Egypte)

2012-2016
Nieuwe vestigingen
in Togo en in Turkije

1969

1996

2005

2012

2017

SDMO Industries
specialiseert zich
in de fabricage van
stroomaggregaten

Opening van een
productiefabriek
van 15 000 m2 in Frankrijk,
op de locatie Kergaradec

De Meunier-holding verkoopt
SDMO Industries, SOREEL
en BES aan de Amerikaanse
groep KOHLER Co

Kergaradec 2 opent zijn uitbreiding
en wordt de belangrijkste
productielocatie van SDMO Industries
met een oppervlak van 40 000 m2

Een keerpunt in de geschiedenis:
het merk SDMO wordt KOHLER-SDMO.
SDMO Industries verandert van positie en
bouwt zijn eigen dieselmotoren.
De infrastructuur in Brest krijgt een nieuwe
dimensie met de opening van het nieuwe
hoofdkantoor.

CLARKE ENERGY

VERDER IN DE WERELD
DICHTER BIJ U
Verder in de begeleiding, dichter bij uw behoeften,
SDMO Industries ontplooit zijn internationale netwerk over 130
landen.

Groep KOHLER – POWER SYSTEM
Hoofdkantoor SDMO Industries in Frankrijk
Hoofdkantoor KOHLER in de VS
Hoofdkantoor Clarke Energy in het Verenigd Koninkrijk
6 fabrieken (Frankrijk, VS, Brazilië, Singapore, India, China)

SDMO Industries
12 filialen en kantoren in de wereld
198 distributeurs in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en
Zuid-Amerika

PRODUCTIELOCATIE IN BREST

HOOFDKANTOOR

KOHLER
HOOFDKANTOOR EN FABRIEK

KOHLER, WI

VERENIGD KONINKRIJK

SDMO INDUSTRIES
HOOFDKANTOOR 2 FABRIEKEN

FRANKRIJK

GROOTSHEID
VRAAGT OM PASSIE
Wat stimuleert de creativiteit van de mens meer dan de tevredenheid
zijn talenten te kunnen ontplooien teneinde iets groots te realiseren?
Maar talent is niets zonder de energie van de passie om moeilijkheden
te overwinnen.
Het bijzondere van SDMO Industries schuilt in het feit dat het al zijn
knowhow kan wijden aan één bepaalde industriële activiteit. Deze
specialisatie leidt vanzelfsprekend tot een engagement dat zijn weerga
niet kent.
Dag na dag zetten de ingenieurs, de technici, de R&D-teams zich
volledig in voor de kern van hun deskundigheid en op een gebied waar
de concurrentie even sterk als stimulerend is. Het is aan hen om van
dichtbij de ontwikkeling van de markt te volgen en om permanent te
innoveren. Een passionerende uitdaging.
Gesterkt door hun hoogwaardige vakkennis en hun permanente educatie,
worden de mannen en vrouwen achter het merk KOHLER-SDMO ook
gedreven door de bron waaruit zij hun enthousiasme putten: hun lokale
betrokkenheid. Hun wortels in Brest, die de identiteit van de onderneming
sinds de oprichting ervan vormgeven, zijn ook de verklaring voor hun
gedrevenheid.

HET HART VAN KOHLER-SDMO
KLOPT IN BREST !
Precies in Brest, op de punt van Bretagne,
is alles ooit begonnen. In 2012 heeft de
onderneming het productie-oppervlak van zijn
fabriek verdubbeld en de binding met zijn
herkomst geconsolideerd. Een binding die ook
is terug te zien in de trouw van de medewerkers.
In 2016 heeft de onderneming samen met hen
het 50-jarig bestaan en succes gevierd.

PARIS
BREST

WANNEER UITMUNTENDHEID
DE MOTOR WORDT
Sinds 2016 bouwt SDMO Industries zijn eigen
motoren: een illustratie van het aanpassingsvermogen
en de durf om risico’s te nemen, het verlangen naar
uitdagingen en de kennis van de markt van de
onderneming.

UITMUNTENDHEID
ALS OBSESSIE
SDMO Industries richt al zijn energie op stroomaggregaten. De
onderneming heeft hierdoor zijn exclusieve knowhow tot het hoogste
niveau kunnen ontwikkelen, vanaf het ontwerp tot en met de
serviceverlening, via prototypes, de productie, de inbedrijfstelling,
het onderhoud en trainingen. Inherent aan deze specialisatie, is het
resultaat van zijn industriële apparaat te danken aan zijn uitzonderlijke
infrastructuur.
Door officiële instanties erkend, neemt SDMO Industries als lid van
een werkgroep van de Europese Commissie deel aan het opstellen van
reglementeringen.
Het laboratorium van de onderneming is een onafhankelijke entiteit,
zoals er maar drie in de hele wereld zijn. Het is geaccrediteerd op het
gebied van metingen en testen (norm NF EN ISO/IEC 17025 : 2005),
en staat bekend om zijn knowhow en de kwaliteit van zijn prestaties.
SDMO Industries beheerst natuurlijk ook de nieuwste 3D-modeliseringstools,
structuur- en stressberekeningen en thermodynamische en akoestische
simulaties. Hierdoor kunnen optimale resultaten worden behaald. En voor
op maat gemaakte oplossingen is er een speciaal team van ingenieurs
beschikbaar. Zij ontwikkelen turn key projecten vanaf het ontwerp tot
en met de bouw.
Het resultaat van dit alles is een productie van stroomaggregaten
volgens de hoogste kwaliteitseisen die in veel gevallen de strengste
normen overtreffen.
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UW VERTROUWEN
VERPLICHT ONS
SDMO Industries heeft constant aandacht voor uw behoeften om
effectief in te spelen op uw wensen en uw uitdagingen te vervullen.
De betrokkenheid van de onderneming vertaalt zich met name in de
ontwikkeling van generatoren op maat, naast de productie van de
standaardmodellen. SDMO Industries ontwerpt hierbij installaties die
zijn aangepast aan de eisen en bijzonderheden van uw bedrijfsactiviteit.
Door de ontwikkeling van producten en oplossingen in eigen hand te
hebben, kunnen wij een antwoord bieden dat volledig aansluit op uw
verwachtingen en vereisten.
Behalve het ontwerpen en bouwen van stroomaggregaten, is
SDMO Industries nooit ver bij u vandaan voor een optimale
beschikbaarheid en reactiviteit. Naast het wereldwijde netwerk van
distributeurs zijn er 12 vestigingen die 24/7 assistentie bieden en
hebben wij 7 opslagmagazijnen verdeeld over de globe.
Natuurlijk strekt deze inzet zich ook uit tot de kwaliteit en de veiligheid
van de milieu. Hierbij wordt alle vakkennis ingezet met respect voor de
middelen, de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. De ISO 14001en ISO 9001-certificeringen bewijzen de effectiviteit van de hiertoe
genomen maatregelen.

KLAAR STAAN,
OOK BIJ RAMPEN
Inspelen op noodsituaties zit in het DNA van
SDMO Industries. Aanwezig zijn ter plaatse, snel de
nodige middelen kunnen inzetten. De onderneming
weet hoofd te bieden aan de noden en behoeften die
het gevolg zijn van stormen, tsunami’s, aardbevingen
en andere natuurrampen.

DICHT BIJ U OM U BETER
VAN DIENST TE ZIJN
Zonder een grondige kennis van de behoeften van onze
klanten zouden we niet de nummer 3 in de wereld van
stroomaggregaten zijn geworden. Om deze expertise verder uit
te bouwen heeft SDMO Industries een sterke aanwezigheid in
130 landen.

ALTIJD VOORRAAD AANWEZIG
Verenigde Staten (Miami), Dubai, Togo, Mexico,
Duitsland, Frankrijk (Le Havre), Verenigd Koninkrijk:
met niet minder dan 7 magazijnen in de wereld
kunnen klanten van SDMO Industries snel beschikken
over producten in hun regio. Dit betekent tijdwinst en
een aanzienlijk grotere effectiviteit. Natuurlijk zijn
de aggregaten uit het magazijn geconfigureerd en
geschikt voor de behoeften van elke zone.

Verbindingskantoren en filialen worden ondersteund door een dicht
netwerk van 198 distributeurs. Met deze laatste categorie onderhoudt
de onderneming nauwe relaties en hun trouw is een groot goed.
De gemiddeld duur ervan strekt zich uit over 15 jaar en de langste
samenwerking met een distributeur duurt al 43 jaar! Deze ontvangt,
net als de anderen, van SDMO Industries alle expertise, voor en na de
verkoop, rechtstreeks of met de steun van de 12 vestigingen in de wereld.
Ook verzorgen wij voor hen een permanente ondersteuning via diverse
middelen (bijeenkomsten, trainingen op locatie, intranet, online offertes,
enz.) en medewerkers (gespecialiseerde gesprekspartners, ontvangst
in de vestiging in Brest, enz.).
Het trainingscentrum in Brest ontvangt het hele jaar door cursisten waar
deze de noodzakelijke kennis leren voor de installatie, de inbedrijfstelling,
het gebruik en het onderhoud van de stroomaggregaten. Indien nodig
kunnen de instructeurs de trainingen ook bij de vestigingen van de
onderneming, bij de distributeurs of direct bij de klant verzorgen.

UW TEVREDENHEID
IS ONS DOEL
De toepassingen van stroomaggregaten zijn oneindig gevarieerd. De
standaardoplossingen kunnen niet altijd aan alle behoeften beantwoorden
en volledige tevredenheid bieden. Welnu, uw tevredenheid is voor
SDMO Industries altijd de ultieme doelstelling. Hieruit putten wij onze
kracht.
Wat uw energiebehoefte, toepassingsgebied en complexiteit van uw
vraag ook moge zijn, onze ingenieurs garanderen u een turn key project
dat is gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Elk onderdeel
en elk verbruiksmiddel is getest voor een optimale geschiktheid voor
uw stroomaggregaat. Op deze manier presteert het maximaal, gaat het
langer mee en is uw investering veilig.
Uw tevredenheid is ook afhankelijk van een hoog serviceniveau, waar ter
wereld u ook bent. Van het opstarten tot en met de technische documentatie,
van het individuele onderhoud tot en met de jaarlijkse inspecties en niet te
vergeten de training, van SDMO Industries krijgt u een complete service
zodat uw installaties maximaal en met een totale betrouwbaarheid presteren
gedurende de gehele levenscyclus van het product of van de installatie.
De onderneming is nooit ver bij u vandaan en hoort graag uw ervaring
uit de praktijk. Met uw ervaring kan het zijn aanbod en de configuraties
van de producten indien nodig aanpassen na analyse van uw feedback
door een speciale afdeling. De snelle interne informatiestroom tussen de
vestigingen in de wereld en het hoofdkantoor staat garant voor flexibiliteit
en wendbaarheid.

VOOR ELKE MARKT
EEN AANGEPAST AANBOD
Uit ervaring weet SDMO Industries heel goed dat
voor elke markt een specifiek antwoord nodig is.
Telecommunicatie, landbouw, transport, datacenters,
gezondheidszorg… elke sector vraagt om aangepaste
oplossingen. Daarom ontwikkelt de onderneming voor
elk markt een eigen aanbod, volgens de eisen die door
elk ervan worden gesteld om te beantwoorden aan de
wensen uit de praktijk.

SDMO INDUSTRIES,
EEN ONDERNEMING VAN WAARDEN
PASSIE
UITMUNTENDHEID
INZET
NABIJHEID
KLANTTEVREDENHEID

NUTTIG VOOR IEDEREEN, OVERAL,
VOOR ELKE TOEPASSING
De stroomaggregaten en elektriciteitscentrales van
KOHLER-SDMO zijn te vinden en vaak onmisbaar
in alle bedrijfstakken, in continubedrijf of als
noodstroomvoorziening
Woningen, evenementen, voertuigen van
hulpdiensten, bouwsector, transport, warenhuizen,
gezondheidszorg, elektriciteitscentrales, warmtekrachtkoppeling, mijnbouw, datacenters, industrie,
steengroeves, landbouw, televisie, verhuur, banken en
verzekeringen, legereenheden, noodhulpverlening,
telecommunicatie, olie & gas…

Op basis van deze waarden heeft SDMO Industries zich ontwikkeld en
ontwikkelt het zich vandaag de dag nog steeds. Met deze vijf essentiële
waarden inspireert de onderneming de mensen die er werken, speelt
het in op de markt door te komen met producten die de verwachtingen
van de markt veelal overtreffen, en wint de onderneming het vertrouwen
van een wereldwijd steeds verder groeiende klantenkring.

