
Editie 21 . Winter 2015

inaction . 4

Innovatief en compleet.
EAO’s nieuwe serie 45.

infocus . 8
IP Gansow GmbH – 
Kiest voor EAO serie 
04 en 61.

insider . 11

Essen City Run – 
Wedstrijd vereist uithoudings-
vermogen en teamspirit.

inbrief . 2
EAO Machinery – 
Nauwkeurig. Efficiënt. 
Veilig.



inbrief . 3

EAO is sinds 1947 één van de meest 
vooraanstaande ontwikkelaars en 
fabrikanten van industriële HMI Com-
ponents en Systems voor de machine-
industrie. We bieden individuele, 
hoogwaardige oplossingen, plus één 
van de meest uitgebreide series 
industriële componenten ter wereld 
voor alle denkbare toepassingen en 
met een brede reeks producten. 
Hiermee wordt aan elke denkbare eis 
op het hoogste niveau voldaan. Voor 
de partners van EAO in de machine- 
industrie levert dit unieke mogelijkheden 
op voor wat betreft centrale, decentrale 
en mobiele besturingsunits. Of het nu 

Geachte klanten en partners

De machine-industrie is één van de 
belangrijkste markten van EAO en staat 
bij dit nieuwe nummer van intouch 
opnieuw centraal. We beschouwen 
onszelf als een expert partner op het 
gebied van innovatieve, intuïtieve en 
betrouwbare oplossingen voor optimale 
interfaces tussen mensen en machines.

Nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid 
staan centraal bij onze producten en 
vormen de belangrijkste eisen die aan 
onze oplossingen worden gesteld. Aan de 
perfectie van onze nieuwe serie 45, die 
wij u graag presenteren in dit nummer 
van intouch, is te zien hoe goed we aan 
deze eisen voldoen.

Onze nieuw serie 45 combineert een 
enorm spectrum van machinegecontro-
leerde functies met uitstekende technische 
eigenschappen, geschikt voor de zwaarste 
omstandigheden.

Ervaar de kracht van onze innovatie en 
laat u inspireren door onze fascinatie 
voor de rechtstreekse interactie tussen 
mens en machine.

Hartelijk dank en veel plezier met deze 
nieuwste editie van intouch!

David Kramer
Head of Corporate Communications

gaat om cleanrooms of ongunstige 
omstandigheden in zware omgevingen; 
u kunt altijd vertrouwen op de HMI 
componenten en systemen van EAO.

Veelzijdigheid en individualiteit voor 
alle HMI toepassingen
Om de klant maximale voordelen te 
bieden, neemt EAO de planning, 
ontwikkeling en productie van complete 
HMI oplossingen op zich. De oplossin-
gen van EAO voor besturingspanelen, 
met centrale bediening-, besturing- en 
monitoring-functies, zijn betrouwbaar, 
intuïtief en veilig - ongeacht de com-
plexiteit van de vereisten.

Decentrale besturingsapparaten van EAO werken intuïtief 
en voldoen aan de belangrijke veiligheidsfuncties binnen 
de directe procesomgeving, zelfs in de meest veeleisende 
industriële omgevingen. En de mobiele besturingsunits van 
EAO voor de externe bediening en besturing van individuele 
machinefuncties onderscheiden zich in elke denkbare 
omgeving – ongeacht hoe zwaar de omstandigheden. 

Value Addes Service voor klantspecifieke modificaties
De serie innovatieve, intuïtieve en betrouwbare HMI Com-
ponents wordt gecompleteerd met value added services. 
Onze componenten kunnen worden aangepast aan de 
specifieke eisen van de klant – bijvoorbeeld door toevoegen 
van graveringen, teksten of verlichting, of door mechanische 
en elektrische functies te modificeren om geoptimaliseerde 
individuele HMI systemen en oplossingen te creëren. 

EAO Machinery – Intuïtieve HMI 
oplossingen voor de machine-industrie.

SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Duitsland  24. – 26. 11. 2015
EDS Summit
Las Vegas, USA  10. – 13. 05. 2016
SPS / IPC / Drives 
Parma, Italië 24. – 26. 05. 2016
INNOTRANS
Berlijn, Duitsland 20. – 23. 09. 2016
SPS / IPC / Drives 
Nuremberg, Duitsland  22. – 25. 11. 2016

Internationale handelsbeurzen 2015/16

De uitgebreide serie producten en diensten van EAO stelt 
klanten in staat het juiste product en de juiste oplossing 
voor hun specifieke eisen te kiezen:
.  Elektrisch ontwerp: de juiste specificatie voor elke taak
.  Voorkeur besturingstype: het meest geschikte type 

apparaat 
.  Configuratie- en installatie-eisen: ontwerp en lay-out
.  Speciale eisen: verlichting, symbolen en autorisatie

Alle besturingsunits van EAO worden getest op betrouw-
baarheid om alle potentiële gevaren te vermijden. Met de 
marktleidende series 14, 61, 71, 82 en 84 komt EAO al 
volledig aan de eisen van de klanten tegemoet. De nieuw 
ontwikkelde serie 45 zet weer nieuwe benchmarks op het 
gebied van ontwerp, robuustheid, functionaliteit, betrouw-
baarheid en veiligheid en onderstreept tevens de innovativi-
teit van EAO.

David Kramer
Head of Corporate Communications

EAO is sinds 1947 één van 
de meest vooraanstaande 

ontwikkelaars en 
fabrikanten van industriële 

HMI Components 
en Systems.
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EAO beschouwt zichzelf als expert en partner 
voor haar klanten. Als één van de toonaange-
vende ontwikkelaars en fabrikanten van indus-
triële HMI componenten en systemen voor de 
machine-sector zijn we met name trots op 
onze innovatiekracht, gebaseerd op onze grote 
kennis van de markt en de behoeften van onze 
klanten.

Met onze series 45 hebben we wederom een 
nieuwe productserie ontwikkeld voor toepas-
singen in de machine-industrie. Deze nieuwe 
serie omvat alle toepassingen en functies en 
zet nieuwe benchmarks op het gebied van 
ontwerp, robuustheid, duurzaamheid, functio-
naliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. 

Serie 45 vertegenwoordigt een nieuwe ontwik-
keling van de manier waarop EAO tegemoet 
komt aan de moderne behoeften van de meest 
vooraanstaande machinefabrikanten ter wereld. 
De serie combineert een uitzonderlijk breed 
spectrum machinebedienings functies met 
uitstekende technische eigenschappen. De 
producten van deze serie zijn zelfs onder de 
zwaarste omstandigheden beschermd 
tegen stof en vloeistoffen. De schakelaars en 
signaalarmaturen van de nieuwe serie 45 zijn 
bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen, 
olie, alkali en andere chemicaliën en werken 
altijd perfect. Hun functionaliteit wordt noch 
beïnvloed door extreme luchtvochtigheid noch 
door veranderingen in temperatuur - zelfs niet 
wanneer besturingsunits worden blootgesteld 
aan stof of water onder hoge druk (IP69K). 

De serie 45 is daarom de perfecte keuze voor 
toepassing in zware omstandigheden. 

Centraal, decentraal of mobiel: de serie 45 
onderscheidt zich bij het gebruik telkens met 
uitgebreide functies, onder alle denkbare 
omstandigheden.

Dankzij de modulaire configuratie van de serie 
45, zijn de HMI componenten perfect met 
elkaar compatibel. Het is tevens mogelijk om 
machine-interfaces eenvoudig en betrouwbaar 
te integreren in communicatieplatforms die 
zich op aanzienlijke afstand van het centrale 
controlesysteem bevinden. Het productspectrum 
van de nieuwe serie 45 omvat drukknoppen 
en verlichte drukknoppen, signaalarmaturen, 
sleutelschakelaars en keuzeschakelaars, 
noodstopknoppen, stopknoppen en 
paddestoeldrukknoppen, tuimelschakelaars
en potentiometers. Hiermee zijn alle mogelijke 
behoeften afgedekt.

De serie 45 toont opnieuw op superieure wijze 
de innovativiteit van EAO aan op de machine-
markt door middel van een reeks HMI Products 
die bijzonder veelzijdig, robuust en duurzaam 
zijn.

Lees meer over EAO‘s serie 45 en ontdek de 
unieke productvoordelen: 
www.eao.com/en/45

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Innovatief en compleet.
EAO’s nieuwe serie 45.
Modulair, esthetisch en robuust voor elke denkbare HMI 
machine-controlefunctie.

EAO’s nieuwe serie 45:
Voor elke denkbare HMI 
machine-controlefunctie.
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Concept ISO13850 stelt 
dat noodstopknoppen op 
mobiele besturingsunits 

alleen verlicht mogen zijn 
in ingeschakelde positie 

(scherp gesteld).

“Let op! Het nieuwe concept ISO13850 komt eraan!” zegt 
Benjamin Brumec, EAO Product Application Manager. De 
nieuwe standaard definieert hoe noodstopknoppen in de 
toekomst worden ontworpen en geïnstalleerd.

Concept ISO 13850. 
Hebt u de hand aan de knop?

Veilige bescherming tegen gevaar: de nood-
stopknop
Het spreekt voor zich dat de veiligheid van 
mensen topprioriteit moet hebben bij het 
ontwerp en de fabricage van machines en 
dat dit net zo cruciaal is bij de installatie, het 
gebruik en de uiteindelijke afvoer. Desondanks 
kunnen er noodsituaties ontstaan. Daarom is 
de laatste beveiliging om verwondingen te 
voorkomen de grote rode noodstopknop! De 
noodstopknop is een direct herkenbare 
veiligheidsvoorziening die intuïtief kan worden 
bediend en wordt geplaatst in vrijwel alle 
elektrische toepassingen in de publieke, 
industriële en commerciële omgeving. 
Vanzelfsprekend valt een dergelijke cruciale 
veiligheidsvoorziening onder verschillende 
normen en richtlijnen die ervoor zorgen dat er 
aan de uitdagingen van de moderne industrie 

wordt voldaan. In 2014 werd er een aantal 
verbeteringen voorgesteld in de conceptstan-
daard ISO 13850 met de naam “Veiligheid van 
machines – Noodstopfunctie – Uitgangspunten 
voor het ontwerp”, die de bestaande versie uit 
2008 vervangt. 

Er zijn geen revolutionaire veranderingen, maar 
de nieuwe standaard zal onvermijdelijk gevolgen 
hebben voor alle toekomstige producten. 

De veranderingen:
Minder opschriften en graveringen
Er zijn veel visuele afleidingen in een industrië-
le machineomgeving. In een noodsituatie moet 
de noodstopknop meteen duidelijk te herkennen 
zijn en niet met een andere knop verward kunnen 
worden. De nieuwe ISO-conceptstandaard 
versterkt dit met de volgende eisen:

.  Graveringen of identificaties met betrekking 
tot ontgrendelen, moeten dezelfde of bijna 
dezelfde kleur als de schakelaar hebben.  
Witte richtingspijlen zijn niet meer toegestaan 
op de rode knop.

.  De schakelaar en de achtergrond mogen niet 
worden voorzien van tekst of symbolen.  
Opnieuw: geen richtingspijlen, noch het 
woord ‘STOP’ op de tekstplaat. 

Het is de bedoeling om te garanderen dat 
noodstopknoppen en de achtergrond ervan 
opvallender, eenduidig en consistent in uiterlijk 
zijn, waardoor ze wereldwijd herkenbaarder zijn.

Niet langer vrijgeven met sleutel
Na activering kunnen noodstopknoppen met 
een sleutel worden ontgrendeld om te voorko-
men dat ze worden ontgrendeld voordat er 
onderzoek naar de noodsituatie wordt uitgevoerd 
en is bevestigd dat de machine veilig kan 
worden herstart. Dit lijkt een goede voorzorgs-
maatregel; waarom schrijft ISO 13850:2014 
s4.3.5 dan voor dat er geen gebruik meer van 
sleutels moet worden gemaakt? Omdat er na 
het ontgrendelen soms een sleutel in de nood-
stopknop achterblijft, waardoor een activering 
bij een nieuwe noodsituatie kan worden 
vertraagd. Het is noodzakelijk om geschikte 
bedieningsinstructies te leveren om dit te 
voorkomen.

Actieve verlichting heeft de voorkeur
De volgende aanpassing is alleen van toepas-
sing op machines met mobiele besturingsunits. 
S4.3.7 definieert hoe verwarring tussen 
ingeschakelde (scherp gestelde) en geactiveerde 
noodstopknoppen kan worden voorkomen. De 
verlichting mag alleen worden geactiveerd in de 
ingeschakelde positie en er mag geen verlichting 
zijn wanneer de noodstop is geactiveerd.  

Geen belemmering door beschermringen
Beschermringen zijn ideaal om een onbedoelde 
activering of schade aan de noodstopknop, 
die ertoe kunnen leiden dat de productie tot 
stilstand komt, te voorkomen. Indien de 
bewuste bediening echter door de ringen 
wordt gehinderd, dan vormen de ringen een 
gevaar voor de veiligheid. ISO 13850:2014 
s4.3.9 reguleert het gebruik: 

.  Beschermringen mogen de activering met de 
palm van de hand niet vertragen of hinderen, 
ongeacht de positie van de machinebediener. 

Montagepositie
Onderdeel 4.5.1 heeft betrekking op fabrikanten 
van zowel machines als HMI componenten. 
Noodstopknoppen op besturingspanelen die 
direct op machines zijn geplaatst, moeten op 
een positie worden geplaatst waar onbedoelde 
activering onmogelijk is. 

Dit betekent dat er voldoende afstand moet 
worden gehouden tussen de noodstopknop en 
andere besturingselementen om verwarring te 
voorkomen.

Tevens mag de schakelaar niet worden geplaatst 
in gebieden in de nabijheid van een machine 
waar frequent activiteiten plaatsvinden, om te 
garanderen dat deze gebieden niet tot onbe-
doeld activeren van de noodstopknop leiden. 

Het bovenstaande is afkomstig uit ons 
technische artikel “Richtlijnen voor noodstop-
knoppen voor machines”.

Het volledige artikel is binnenkort te vinden op 
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Een typische machine-
omgeving beschikt over een 
aantal noodstopknoppen.
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IP Gansow kiest voor EAO 
serie 04 en 61.

Economische, duurzame producten met een 
lange levensduur
Klanten van IP Gansow kunnen al vele jaren 
vertrouwen op de eigenschappen gebruikers-
vriendeljk, lange machinelevensduur en 
duurzaamheid voor een economische prijs. 
Een opvallend voorbeeld van duurzaamheid is 
het TÜV-gecertificeerde Gansow waterbe-
heersysteem (GWS). Dankzij geavanceerde 
technische parameters, bereikt GWS een 
verbetering van de oppervlakteprestaties van 
ten minste 50 % voor elke tanklading en 
potentiële besparingen bij het verbruik van 
water en chemicaliën van ten minste 50 %. 
Hiermee worden de kosten van het reinigen 
van panden met circa 20 % teruggedrongen.

Deskundige ondersteuning, direct contact 
en een innovatieve productreeks
Het spreekt voor zich dat dit ook de sterke 
punten zijn die IP Gansow van EAO GmbH 
als leverancier verwacht. De twee bedrijven 
werken al vele jaren nauw samen op basis 
van deskundige ondersteuning op locatie, 
direct contact met gespecialiseerde medewer-
kers voor alle technische en commerciële 
vragen dankzij onze EAO klantenservice en 
een brede en innovatieve reeks producten.
 
Intuïtieve besturingspanelen dankzij de EAO 
serie 04 en serie 61
Bedieners moeten de machines eenvoudig 

Vanwege de grootte en de internationale focus 
is de IPC Group (Integrated Professional 
Cleaning Group), met zes bedrijfseenheden en 
meer dan 1000 medewerkers, één van de meest 
vooraanstaande fabrikanten van professionele 
reinigingsproducten ter wereld. Bijna 85 % van 
de verkoop van de Group gaat naar klanten in 
internationale markten. 

IP Gansow GmbH, waarvan het hoofdkantoor 
is gevestigd in Unna (Westfalen, Duitsland), is 
een vooraanstaand leverancier van professio-
nele reinigingsmachines en apparatuur voor 
mechanische reiniging van vloeren. De meer 
dan 120 medewerkers zetten zich dagelijks in 
om de klanttevredenheid te garanderen en 
bieden een brede reeks uitgebreide diensten 
en machineconcepten. 

IP Gansow is een bedrijf van de IPC 
Group dat professionele schrobzuig-
machines en veegmachines voor het 
reinigen van vloeren produceert. 
De intuïtieve besturingspanelen op deze 
machines beschikken over componenten 
van de serie 04 en serie 61 van EAO.

kunnen gebruiken voor een snelle en efficiënte 
reiniging. Hiertoe beschikken de intuïtieve 
besturingspanelen over schakelaars van de 
EAO serie 04 en serie 61. Het verzonken 
ontwerp van deze producten beschermt de 
schakelaars tegen schade of verkeerde 
bediening. Dankzij het tactiele gevoel van 
de schakelaars is de reinigingsapparatuur 
eenvoudiger te bedienen. De mogelijkheden 
om functies in en uit te schakelen via knoppen 
op het stuur en om de borstels, wisserbladen 
en slangen zonder gereedschap te vervangen, 
zijn ook praktische voordelen bij het dagelijkse 
gebruik.

Als fabrikant en leverancier van reinigingsma-
chines aan industriële en transportbedrijven, 
de detailhandel en openbare instellingen en 
lokale overheden, levert IP Gansow al decennia 
lang een uitgebreid assortiment professionele 
reinigingsmachines voor elke toepassing. Het 
hoge kwaliteitsniveau, de ongeëvenaarde 
prestaties en de service via het eigen wereld-
wijde distributienetwerk maken IP Gansow tot 
een partner waarop klanten kunnen vertrouwen. 

IP Gansow GmbH
www.gansow.de
info@gansow.de

Norbert Backhaus
Marketing Manager

IP Gansow biedt een uitgebreid assortiment – van kleine met de hand 
bediende machines tot en met grote rijdende veegmachines.

Intuïtieve en veilige bediening is vanzelfsprekend bij producten van IP Gansow.
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Unieke Printed Circuit Board (PCB) technologie zorgt ervoor
dat de Serie 71 veelzijdige en modulaire mogelijkheden biedt 
voor toepassing in onder andere machines en in schakelkasten.

De serie 71 van EAO, de expert partner voor 
Human Machine Interfaces (HMI‘s), heeft een 
unieke printplaatmontage (PCB) geschikt voor 
diverse modulaire applicaties. De serie 71 van 
EAO, o.a. gebruikt in de machine- en schakel-
kastbouw, heeft dankzij betrouwbaarheid en 
veelzijdigheid, een gevestigde positie in de 
markt verworven sinds 1998. De kwalitatief 
hoogwaardige drukknoppen, verlichte 
drukknoppen, sleutelschakelaars, keuzescha-
kelaars en signaalarmaturen zijn naar wens op 
één printplaatniveau te combineren. De print-
plaat en de frontplaat inclusief de voorzetele-
menten kunnen snel en zonder gebruik van 
afstandsstuds aan elkaar gekoppeld worden 
door middel van de unieke twist-and-lock 
pennen.

Duidelijke voordelen van het gebruik van de 
serie 71:
.  Unieke printplaatmontage (PCB)
.  Diverse schakelfuncties
.  Modulair ontwerp en verzonken montage
.  Frontbescherming IP65

Dankzij diverse voorzetelementen en schake-
laars biedt de serie 71 van EAO veel 
configratiemogelijkheden en zorgt tegelijkertijd 
voor een efficiënt voorraadbeheer. De vrijwel 
vlakke uitvoering op het front geeft iedere 
applicatie een modern design en beschermt de 
bedieningsapparaten tegen beschadigingen.

Leea Hiltunen
Product Application Manager

EAO Serie 71. 
Uniek PCB-montagesysteem.

EAO serie 71 is geschikt 
voor een brede reeks 

toepassingen.

Voor topprestaties op het gebied van klanttevredenheid en
productkwaliteit zijn motivatie, uithoudingsvermogen en
teamspirit vereist – dit is precies wat de negen EAO medewerkers 
bij hun deelname aan de 5e City Run in Essen lieten zien.

In juni 2015 deden meer dan 8.300 lopers mee 
aan de 5e City Run in Essen. De wedstrijd was 
een ideale gelegenheid voor de deelnemende 
medewerkers van EAO GmbH (Duitsland) om 
hun motivatie, uithoudingsvermogen en team-
spirit te tonen. Tenslotte zetten ze zich elke 
werkdag in om een optimale klanttevredenheid 
en productkwaliteit te garanderen.

No pain, no gain 
In de maanden voorafgaand aan de wedstrijd 
trainden de deelnemers elke week samen in de 
buurt van de Baldeneysee om ervoor te zorgen 
dat ze op de grote dag in goede conditie waren. 
De training heeft prima gewerkt. De meeste 
deelnemers zitten elke dag achter hun bureau 
voordat ze hun sportschoenen aantrekken om 
te gaan trainen.

Conditie en teamspirit gevraagd
van EAO medewerkers.

De negen medewerkers van 
EAO die deelnamen aan 
de 5e Essen City Run. 
(Foto: RWE)

Goede resultaten voor medewerkers van EAO
Aan het einde van de wedstrijd van 5 kilometer 
finishten alle lopers van EAO in de voorste helft 
van het veld – van harte gefeliciteerd! Twee 
stagiaires van EAO namen op het laatste 
moment deel en behaalden een goede uitslag 
hoewel ze niet aan de trainingssessies hadden 
meegedaan.

Er zijn al plannen van medewerkers om volgend 
jaar weer deel te nemen aan de Essen City Run – 
voor de gezondheid, het uithoudingsvermogen, 
teamspirit en dus ten dienste van onze EAO 
klanten.

Norbert Backhaus
Marketing Manager
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Redactie 
intouch – 
het EAO klantmagazine

EAO AG 
Tannwaldstrsse 88 
CH-4600 Olten
Telefon +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com

EAO contact.
Uw centre of excellence.

Hoofdkantoor

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

Verkoopkantoren

Frankrijk
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefoon +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asia Pacific)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefoon +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italië
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia, 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefoon +39 02 92 471934
sales.eit@eao.com

Japan
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefoon +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Nederland, België
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Telefoon +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Verenigd Koninkrijk
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefoon +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Zweden
EAO Svenska AB
Box 7032
SE-121 07 Stockholm-Globen
Telefoon +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se 

Zwitserland
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Zwitserland
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Duitsland
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Telefoon +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Fabrieken

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Telefoon +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Duitsland, Oostenrijk, 
Polen, Tsjechie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefoon +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com


