
Water / Eau

Hiller GmbH is een toonaangevende fabrikant van decanter centrifuges en een specialist in het bouwen van 
turnkey installaties voor vaste stof- en vloeistofscheiding. Van klantspecifieke oplossingen tot een kosten-
effectieve serie productie, Hiller is een leverancier van op maat gemaakte oplossingen die volledig aan de 
verwachtingen van de klant voldoen.

Hiller is een innovatief bedrijf met de nieuwste productie faciliteiten en een continue ontwikkeling van het 
productieproces. Zij maken tevens gebruik van de meest moderne tools voor alle projectstadia en dit van 
design tot planning en van project management tot productie.

Hiller is een middelgroot Duits familiebedrijf en werd in 1971 door Hiller Sr. opgericht. Met meer dan 
45 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van decanter centrifuges en turnkey installaties 
garanderen zij de hoogste productkwaliteit.

TOEPASSINGEN

De decanter centrifuges worden in verschillende industrieën 
en voor een groot aantal toepassingen gebruikt.

De belangrijkste zijn:

o Afvalwaterzuivering, milieutechniek
•  Slibontwatering (aeroob- en anaeroob 

biologisch slib)
• Slib indikking
• Ontwateren digestaat
•  Slib afvalwater verwerkers

o Olie & Gas, energieopwekking
•  Slop olie
•  Oliehoudend slib van opslagtanks
•  Oliehoudend slib uit lagunes
•  Oliehoudend slib van boorinstallaties
•  Glycerine productie voor biodiesel
•  Productie en reinigen van plantaardige 

olie

o Chemie, farmaceutische industrie
•  Ontwateren papier slib
•  Scheiding van organische zuren (v/v)
•  Vloeistof/vaste stof scheiding mineralen
•  Plastic recycling

o Voedingsmiddelen
•  Appelsap
•  Wijn
•  Olijfolie
•  Zetmeel
•  Vis
•  Purees, smoothies
•  Extracten (thee, koffie)

o Berg- en tunnelbouw, mijnbouw
•  Boorvloeistoffen
•  Mineralen

HUURINSTALLATIES

Hiller verhuurt tevens installaties voor:

• het uitvoeren van testen;
• het uitvoeren van werkzaamheden aan bestaande 

        installaties; 
• extra capaciteit. 

Hiller beschikt over installaties met capaciteiten, variërend  
van 0,2 m³/h tot 120 m³/h. Het betreft hier installaties in 
industriële, hygiënische of in ATEX uitvoering.
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DECANTER CENTRIFUGES
& TURNKEY PLANTS FOR SOLID-LIQUID SEPARATION

www.hillerzentri.de

With 45 experience in the development and 
production of decanter centrifuges and turnkey 
plants for solid-liquid separation Hiller GmbH is 
one of the leading companies within this field.

Hiller decanters for the industrial waste water treatment:
With us you will work economical!

 ■ Reliable

 ■ High performance

 ■ Energy efficient

 ■ ”Made in Germany” quality

SERVICE

Teneinde aan de eisen die door hun klanten 
worden gesteld te kunnen voldoen, heeft Hiller
op het gebied van proces-stabiliteit en opera- 
tionele veiligheid, reeds kort na de oprichting
van het bedrijf, een service concept opgezet. 
Een belangrijk onderdeel van dit service con-
cept bestaat erin dat zij met goed opgeleide en 
perfect uitgeruste service engineers werken.

Meer dan 90% van de klanten maakt gebruik 
van onderhoudscontracten voor het uitvoeren 
van een preventieve onderhoud om zo het aantal 
storingen te beperken.

Als het gaat over procesvoering of onderhouds-
werken, is er een backoffice staff die voor de 
nodige technische en andere ondersteuning kan 
zorgen. Voorts is er een service hotline waar 
klanten met al hun andere vragen of voor het 
melden van storingen terecht kunnen.
Voor het uitvoeren van reparaties is er dan weer 
een uitgebreide reparatieafdeling in hun fabriek 
in Vilsbiburg, Duitsland. 

Dankzij een uitgebreide pool aan leenrotoren 
kan Hiller de stilstand van zijn machines tijdens
fabrieksreparaties beperken. Tot slot beschikt 
Hiller over een grote voorraad aan ‘originele’
onderdelen zodat zij snelle leveringen kunnen
waarborgen. 
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Voor meer informatie: 

 www.hillerzentri.de   

 info@hillerzentri.de 

 Hiller GmbH
      Schwalbenholzstraße 2
      D-84137 Vilsbiburg


