
Weishaupt cégtörténet

A Max Weishaupt GmbH. 1991-ben alapította meg magyarországi leányvállalatát a Weishaupt
Hőtechnikai Kft.–t, amely így már 20 éve tölt be fontos szerepet a hazai tüzeléstechnikai és
energetikai piacon. A leányvállalat előtt is volt Magyarországon gyári jelenlét, melyet misem bizonyít
jobban, mint hogy a Magyar Parlament fűtését 1972-óta, valamint a Heim Pál Gyermekkórház fűtését
1974-óta professzionális Weishaupt tüzelőberendezések biztosítják.

A cég központja a dél-németországi Baden-Württemberg tartományban, Schwendi városában
található. A gyár termékei közül a gáz- és olajtüzelő berendezések itt készülnek. A kondenzációs
készülékeket pedig a központtól 60 km-re található, de már svájci fennhatóságú Sennwald városban
gyártják. Magas színvonalú és minden igényt kielégítő, a saját kutató-fejlesztő központjában
megalkotott termékeivel évtizedek óta meghatározó innovációs szerepet tölt be Európában és a világ
szinte összes országában. Hazánkban elsősorban a nagyteljesítményű gáz- és olajégőkkel szerzett
magának hírnevet és elismertséget. Az ezredfordulótól a korszerű energiatakarékos fűtésekhez is
kínál minőségi berendezéseket, illetve komplett rendszereket is, mint kondenzációs készülékeket gáz-
és olajtüzelésre, mint az alternatív energiafelhasználás területén, nagyteljesítményű napkollektorokat.

A vállalat óriási hangsúlyt és összegeket fordít a fejlesztésre, ami számára a piacvezető szerepet
eredményezte a tüzeléstechnikában. A világviszonylatban elismert gyártó mindig a legkorszerűbb
technológiát alkalmazza, melynek alapjait a saját kutatás-fejlesztés programjai szavatolják. A
Weishaupt fejlesztési iránya évtizedek óta a környezetvédelem, az energiatakarékosság és a
gazdaságosság.

A Weishaupt mindig teljes rendszerben és megoldásban gondolkodik! Célja az energiafelhasználás
szempontjából a legjobb berendezés alkalmazása. A Weishaupt szabályozás és vezérlés a teljes
rendszert működteti és felügyeli minden egyes összetevő elem pozitív tulajdonságait érvényre juttatva.

A Weishaupt berendezések nem csak a saját, hanem külső szabályzó és felügyeleti rendszerekkel
képesek és tudnak együtt működni, ami a nagyobb rendszerek kialakításánál nyújt előnyöket a
felhasználónak.

Mind az Anyavállalat, mind a magyarországi leányvállalat a jövő szakembereire gondolva kialakította
és évek óta működteti saját oktatási programját, amelynek keretében folyamatosan szervez
előadásokat, továbbképzéseket a saját oktatási központjában és szakági közép- és felsőoktatási
intézményekben. A biatorbágyi központban minden igényt kielégítő elméleti és gyakorlati oktatóterem
áll rendelkezésre, ahol a szakemberek elsajátíthatják a Weishaupt termékek kezelését, szerelését,
üzembe helyezését és karbantartását.

Weishaupt Hőtechnikai Kft

2051 Biatorbágy, Budai u.6.

Telefon: +36-23/530-880

Telefax: +3623/530-881

Email: info@weishaupt.hu

WEB: www.weishaupt.hu; www.weishaupt.de
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Weishaupt mérföldkövek

1932 Max Weishaupt úr megalapítja gépgyártó üzemét Schwendi-ben

1952 a 20 éves vállalat megkezdi a Monarch olajégők gyártását

1962 a vállalat a szakmában egyedülállóan kutató-fejlesztő központot hoz létre

1966 alternatív égő kifejlesztése, ami gázzal és olajjal egyaránt működik

1969 500.000 legyártott égő

1972 a 40 éves gyárból kerül ki Németország égőpiacának 25%-a

1974 1.000.000 legyártott égő

1983 2.000.000 legyártott égő

1989 az égők mellett létrehozza a fűtési rendszerek gyárát - Pyropac

1991 3.000.000 legyártott égő

1991 megalapítja a magyar leányvállalatot elsőként Közép-kelet Európában

1992 a 60 éves vállalat 2540 munkatársat foglalkoztat világszerte

1995 saját automatika és felügyeleti rendszer gyárat létesít - Neuberger

1996 Weishaupt Thermo Condens – az első kondenzációs fűtőkészülék

1997 áttérés a mechanikus tüzelésvezérlésről a digitális vezérlésre

2001 több évtized tapasztalataival megjelenik az első napkollektor

2002 megépíti a magyar leányvállalat biatorbágyi székhelyét

2002 a 70 éves vállalat már 2800 munkatársat foglalkoztat a világon

2007 a Weishaupt vállalat csoport 75 éves

2010 saját művészeti múzeum megépítése Ulm városában

2011 több mint 6.000 eladott égő Magyarországon

2011 a Vállalat csoport átlépi az 500 m€ éves forgalmat

2012 80 éves a vállalat csoport és 20 éves a magyar leányvállalat

Weishaupt. Ez a megbízhatóság.

Professzionális tüzelőberendezések és minőségi fűtéstechnikai rendszerek.


