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Trendsättare inom formgivning.

Ybbsitz (A) produktionshallar
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Gresten (A) produktionshallar

Bönen (D) produktionshallar

Sedan år 1664 finns familjeföretaget Welser. Det som en gång startade som en pannsmedja i Ybbsitz i
Österrike är idag ett modernt profiltillverkande företag med teknologicenter och produktionsorter i Österrike
och Tyskland samt försäljningskontor och kunder från de mest olika branscher runt om i världen.

•
•
•
•
•
•
•

Producent av specialprofiler och profilrör i stål, ädelmetaller och icke järnmetaller
Familjeföretag i 11:e generationen
Över 23.500 tillverkade profiltvärsnitt
Total produktionsyta på mer än 587.000 m2
Mer än 2.350 anställda
4 produktionsorter
Försäljningskontor runt om i världen

Valley City (USA) produktionshallar
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Husets specialitet.

Stål i form.
Vi producerar specialprofiler genom rullformning. Vid formningen löper stålbandet genom profileringslinjen där det, med hjälp av de upp till 60 formningsstegen, kontinuerligt formas till ett färdigt tvärsnitt –
ekonomiskt, flexibelt och miljövänligt.
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Perfekt måttnoggrannhet och reproducerbarhet.

Upp till fem nya tvärsnitt per dag utvecklas och tillverkas.

Vi tillverkar inte bara profiler, utan produkter och lösningar som
är helt anpassade till kundens önskemål – exakta, kravenliga
och av högsta kvalité. För detta behövs ett perfekt samarbete

med gemensam produktutveckling, egen verktygstillverkning
och stora möjligheter till efterbearbetning.
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Trycka på stämpeln.

Ha kontroll över komplexiteten.
Vi levererar våra profiler med det tillverkningsdjup som motsvarar våra kunders krav.
Förädlingsstegen sker om möjligt sammantagna i ett processteg för att säkerställa en
löpande kostnadsoptimerad produktion.

Vi erbjuder passande teknologi för alla krav.
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Anledningen till att våra profiler är så ”speciella” är för
att de alla är måttanpassade – exakt efter era behov.
Vi kan idag även tillverka tvärsnitt och profilformer i
höghållfasta- och ultrahöghållfasta stål och icke järnmetaller, något som för bara några år sedan var otänkbart.

Profiler från Welser står för de mest komplexa tvärsnitt,
högsta kvalitet av ytan och de mest sofistikerade lösningarna. Tack vare vidareutvecklade metoder som godstjockleksoptimering och spaltbockning är våra lösningar
dessutom variabla i tjocklek, bredd, djup och höjd.

VÅR KOMPETENS
•

Stansning: för- och efterstansning, stansning i
profillinjen

•

Kapning/hålning: konventionell kapning som
klippning/sågning eller laserkapning

•

Sammanfogning (HF-eller lasersvetsning, nitning,
tryckfogning, klistra ...)

•

Bockning (sträckbockning, rullbockning,
dornbockning och bockning i profillinjen)

•

Ändbearbetning

•

Fräsning

•

Borrning

•

Prägling mm
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Tankesmedja.

Value Engineering.
Vårt mål är att leverera den optimala lösningen för ert användningsändamål.
Därför är vi gärna med redan i planerings- och projekteringsstadiet från produktidé till serieproduktion. På detta sätt kan vi gemensamt i ett tidigt stadie se
optimeringspotensial och få en ekonomisk anpassad produktion till er. Vi har
till idag tillverkat över 23.500 olika tvärsnitt till våra kunder, och varje dag blir
det fler.
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• Små ändringar i form och tvärsnitt har …
• ... stor påverkan vad gäller ekonomi och leder till ...
• ... större verkan om våra experter är med redan från ett
tidigt stadie.

Gemensamt från idé till serieproduktion.
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Följeslagare.

Alltid på god väg med Welsers profiler.
Våra kunder finns på de mest olika marknader. Deras krav ändras frekvent och snabbt – världen
är alltid i rörelse. Pga det är det viktigt att kunna reagera snabbt och flexibelt och att ständigt
utveckla sig teknologiskt.
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Det finns praktiskt taget inga gränser för vad våra specialprofiler kan användas till. Från personbil till
kryssningsfartyg. Från tunnelbana till pistmaskin. Welsers profiler är alltid i sitt rätta element: säkra,
höghållfasta och viktoptimerade.
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Lita på systemet.
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Welser Profile ger era idéer kraft och utrymme.
Från lekplats till höghus. Från hiss till vindkraft.
Bygga med Welsers profiler:
• Statiska krav ända upp till gränsen av bärförmågan
• Fritt förmaterialval: vår process lämpar sig för samtliga metaller
• Korta leveranstider genom intelligent, modulärt verktygskoncept och optimerad supply chain management

13

Mogen för höga krav.

14

Med Welser Profile ger ert arbete frukt.

Vi erbjuder en mogen lösning vad gäller:

Från traktor till släpkärra. Från kompost till vintank. Welser Profile
har växt med alla krav.

• Hög funktionalitet

• Lång livslängd
• Hög kvalitet på ytor och högsta nogrannhet och reproducerbarhet
även av profiltvärsnittet som på bockade detaljer.
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Med mått och mål.

Vi är inte bara noga när det gäller toleranser.
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Ett handslag - kvalitet:
Profiler är vår passion. Högsta produktkvalitet är vårt mål. Förtroendet som våra kunder ger Welser Profile,
förstärker vi med flertalet utmärkelser.

Utöver en preventiv kontrollplan gör vi löpande kontroller – från förmaterialet till
produktion och färdig produkt. Detta visar vi gärna med:
•

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

•

Kvalitetsledningssystem IATF 16949:2016 (Fordonindustrin)

•

Milöledningssystem ISO 14001:2015

•

Ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001:2018

•

Energiledningssystem ISO 50001:2018

•

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner EN 1090-4:2018

•

Järnvägar – svetsning av järnvägsfordon och komponenter EN 15085-2:2020
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Ansvar är ett hedersuppdrag.

VÄRDEKEDJA:
•

Gemensam produktutveckling

•

Beräkningar genom vår FEM-stöttade simulation

•

Rapid Prototyping prototyptillverkning

•

Leveranssäkerhet med två produktionsenheter i Österrike och Tyskland

•

Kontinuerlig leverans- och informationsflöde inom hela värdekedjan

•

Kostnad- och användningsoptimerade förpackningar

I goda händer hos Welser Profile.
Våra kunder ska kunna förlita sig på Welser Profile. Från början till slut.
Från rådgivning till utleverans.

Vi lämnar ingenting vidare: Varje aktör på marknaden garanterar vi rättighet till sin know-how.
Deras exklusivitet dokumenterar och bekräftar vi gärna – även i efterhand. Samtidigt kan de
profitera ur vår erfarenhet från andra områden och ej skyddade produkter.
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Andra saker som ligger oss varmt om hjärtat.
För oss är även ansvaret för människor och miljö viktigt! Därför lägger vi extra vikt på att utbilda våra
medarbetare och tidsenliga arbetsvillkor. Endast utbildade, motiverade medarbetare är beredda att omsätta
idéer till verkliga lösningar.
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Mer än 2.350 medarbetare på de tre produktionsorterna Ybbsitz (A), Gresten (A), Bönen (D) och Valley City (USA) samt på försäljningskontoren arbetar
dagligen med att på bästa sätt tillfredställa kraven från alla de internationella
kunderna i de mest varierande branscherna.

Welser Profile GmbH
Prochenberg 24
A-3341 Ybbsitz / Österreich
Tel (+43 7443) 800-0
at@welser.com

Welser AG
Seestrasse 96
CH-9326 Horn / Schweiz
Tel (+41) 71 844 80 80
ch@welser.com

Welser Profile Austria GmbH
Prochenberg 24
A-3341 Ybbsitz / Österreich
Tel (+43 7443) 800-0
at@welser.com

AB Welser Profiler
Svandammsvägen 17A
S-126 35 Hägersten / Schweden
Tel (+46 8) 730 24 00
se@welser.com

Wieselburger Straße 1
A-3264 Gresten / Österreich
Tel (+43 7487) 410-0

Welser Profieltechniek (Benelux) B.V.
Moleneind 2
NL-4751 GP Oud Gastel / Niederlande
Tel (+31 165) 51 10 00
nl@welser.com

Welser Profile Deutschland GmbH
Edisonstraße 23
D-59199 Bönen / Deutschland
Tel (+49 2383) 914-0
de@welser.com
Superior Roll Forming
5535 Wegman Dr, Valley City
OH 44280 / USA
Tel +1 330-225-2500
us@welser.com

Welser Profilés sarl
Les Propylées 1 • 2 allée des Atlantes
F-28000 Chartres / Frankreich
Tel (+33 237) 33 67 67
fr@welser.com

Welser Profilati S.r.l. Unipersonale
Piazzetta Scaligera 6
I-37019 Peschiera del Garda / Italien
Tel (+39) 045 640 17 95
it@welser.com
Perfiles Welser S.L.
Via Augusta 298-1.1.
E-08017 Barcelona / Spanien
Tel (+34 93) 252 30 30
es@welser.com
Welser Sections (UK) Ltd.
Suite 511 • Chadwick House •
Birchwood Park
Birchwood • Warrington
Cheshire • WA3 6AE / Großbritannien
Tel (+44 0) 161 491 5210
uk@welser.com

OOO Welser Profili
Office 23, 72A, Entuziastov highway,
RU-111123, Moscow / Russische Föderation
Tel +7 (495) 305 68 79
ru@welser.com
Welser Profil Sistemleri Tic. Ltd. Sti.
Harbiye Mahallesi
Teşvikiye Cad. İkbal Ticaret Merkezi No:17
TR-34367 Istanbul / Türkei
Tel (+90 532) 518 13 73
tr@welser.com

Welser Profile Sp. z o.o.
ul. Chmieleniec 2/10
PL-30-348 Kraków / Polen
Tel (+48 12) 426 77 70
pl@welser.com
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