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Miért WEILER?

• A WEILER története 1879-ig nyúlik vissza.

• A kiválóság hagyománya a Weiler család negyedik generációjának vezetésével folyik jelenleg
is.

• Miután egy gépi drótkefe gyártóból globális felületkezelési megoldásokat szállító céggé
fejlődött, a WEILER küldetése, hogy ügyfeleivel és forgalmazóival együttműködve biztosítsa,
hogy vállalkozásaik termelékenyek és nyereségesek maradjanak.

• Munkatársaink, termékeink és győzni akarásunk versenyelőnyt jelent partnereink számára.

Franz Swaty megalapítja a 
műcsiszolókő gyárat 
Bécsben (AT)

Joseph E. Weiler megkezdi 
a drótkorongok gyártását 
ékszerészek számára 
Pforzheim-ben (DE)

A vállalat megalakul 
Long Island-en (NY, US)

A Comet vállalat megalakul 
Zrece-n, magnezit kötésű 
műcsiszoló termékek 
gyártója

Megalakul a WEILER 
Mexico, az első 
kereskedelmi egység a 
US-en kívül

Bejelentik a hatodik bővítést a 
Cresco-nál, ami egyben új 
globális központ is

A vállalati márkanév megújítása 
elkezdődik, az új  közös név a WEILER 
Abrasives

A vállalat a jelenlegi 
központba költözik 
(Cresco, PA, US)

A Rei Abrasives brazil vállalat 
megvásárlása (Vinhedo, Sao 
Paulo , BR)

A WEILER megnöveli 
lehetőségeit a csiszolóanyagok 
terén SwatyComet
megvásárlásával, melynek 
öröksége 1879-ig nyúlik. Ezáltal 
az európai piacból is 
részesedést szerez

A terméknevek 
átalakítása most 
zajlik
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Vállalatcsoportunk ma

• Globális vezető szerep a csiszolóanyagok, műszaki kefék és 
karbantartási termékek terén
• Az egyik legnagyobb csiszolószerszám gyártó

• Piacvezető Észak-Amerikában a drótkorongok terén

• Piacközpontú megoldások
• Fémmegmunkálás

• Ipari termelés

• OEM és saját címke

• Elkötelezettség az ügyfélközpontú innováció iránt, melyet a 
széleskörű csiszolástechnikai szakértelem és képességek 
tesznek lehetővé

• A tulajdonosi kör és a cég felsővezetése egyöntetűen a 
hosszú távú eredményekre és a stratégiai partnerségre 
összpontosít

• A működési kiválóság és termékminőség alapvető 
kompetenciák és a további növekedés záloga és alapja
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WEILER Abrasives csoport jövőképe

JÖVŐKÉPÜNK:
A WEILER Abrasives Csoport globális piacvezető lesz a csiszolószerszámok terén, innovatív megoldásokat
kínálva ügyfeleinek a megcélzott végfelhasználói piacokon. 

KÜLDETÉSÜNK: Küldetésünk, hogy végfelhasználó és viszonteladó partnereink részére versenyelőnyt biztosítsunk a 
globális piacon azáltal, hogy megfelelő, teljesítményalapú felületkezelési megoldásokat kínálunk a 
felhasználók igényeinek kielégítésére.

STRATÉGIÁNK

Amit teszünk:

Befektetünk a 
legvonzóbb piacokba, 
földrajzi területekbe 
és csatornákba, hogy 

élvonalbeli 
növekedést érjünk el.

NÖVEKEDÉS:

A változások 
elfogadásával 
folyamatosan 

innováljuk
folyamatainkat és 

termékeinket 

INNOVÁCIÓ:

A működési kiválóságba 
fektetve megalkotjuk a 

rugalmas, gyors és 
hatékony ellátási láncot.

MŰKÖDÉSI KIVÁLÓSÁG:

Csapatunkat és 
vezetőinket 

hagyományainkra 
alapozva, de a jövőre 

összpontosítva 
képezzük.

VEZETŐSÉG:

FELÉPÍTÉSÜNK:
Olyan integrált globális struktúrát alkalmazunk, mely lehetővé teszi, hogy starégiánkat a helyi piacokhoz 
igazítsuk, de az alapvető funkciókat is egyégesíti, hogy kihasználjuk erősségeinket, képzési 
lehetőségeinket és legjobb gyakorlati megoldásainkat minden telephelyünkön.
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Miért született meg a METALYNX?

• A WEILER Abrasives jelentős átalakításon ment keresztül az elmúlt években. A
2018-as új vállalati arculatnak meg kellett felelnie a vásárlóink elvárásainak, és meg
kell haladnia a jövőbeni várakozásokat. Haladunk előre egy erős globális piaci
jelenlét megvalósítása felé.

• Az a stratégiai döntésünk született, hogy egy új márkával haladunk célunk felé,
abban egyesítve tudásunkat, előnyeinket és a minőséget.

• A márkanévváltás az elmúlt években számos, üzleti tevékenységünkben
végrehajtott fejlesztésre épül, melyre vonatkozó döntést az ügyfeleinknél,
partnereinknél világszerte végzett felmérések támogatták.

• Ez egy kiváló lehetőség a jövőbeni növekedésre, mely lehetővé teszi, hogy
bemutassuk a WEILER által kínált hatékony termékek és megoldások egyedi
portfólióját.
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helyitől a 
világméretű 
ismertségig

új időkhöz 
új márkát

helyi alapoktól 
a globális 
elérhetőségig

egyedi 
márkaidentitás

megalkotása

megfelel az  
igényeknek 

1879 óta

a helyi ligából a 
világligába lépő 
partnerek

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK

METALYNX motívumok
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METALYNX és WEILER termékek képességei

A gyártástól a termékfejlesztésig a WEILER világszínvonalú technológiát alkalmaz versenyhelyzetünk optimalizálása érdekében.

Vágás Csiszolás TisztításBefejezés

HULLÁMOS SZÁLÚ DRÓTKORONGOK

SODROTT SZÁLÚ DRÓTKORONGOK

LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSÁK

TISZTÍTÓKORONGOK

COMBO KORONGOK

VÁGÓKORONGOK

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=c6Ukfu7GkXgpZM&tbnid=ewnfOQXulcw1EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kittstools.securesites.net/store/product3403.html&ei=gqMSUYXEGKaE0QGv_IHYDg&bvm=bv.41934586,d.dmQ&psig=AFQjCNGf02CKylPlGFetkqNfg9SCnGEJjg&ust=1360262393783762
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Tevékenységünk megfelel az ISO 9001/2008 minőségi és az ISO 14001/2004
környezetvédelmi szabványoknak.

Pénzügyi minősítés: Golden AAA Certificate of Excellence

„OSA“ független globális csiszolástechnikai szövetség tanúsítványa a
biztonságos termékekhez

Aktív FEPA tagság a biztonságos és szabványos termékekhez

Büszkék vagyunk a SEAM programban való részvételünkre, vállalatunk
számára évek óta alapvető követelmény a környezettudatos, társadalmi és
gazdasági fenntarthatóság, mely versenyelőnnyel is jár.

Minőség és biztonság kompromisszumok nélkül
Minőség

Biztonság

Fenntarthatóság 
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WEILER = Társ a sikerben

• A Weiler termékek tervezésénél fő szempont a termelékenység.

• Dolgozz gyorsabban: A WEILER termékeket úgy tervezték, hogy kiváló
teljesítményt nyújtsanak maximális hatékonyság és hosszú élettartam
mellett, így gyorsabban és hatékonyabban végezheti el munkáját.

• Dolgozz biztonságosabban: A WEILER termékeket a legszigorúbb
szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották, hogy a legmagasabb
szintű minőséget és biztonságot nyújtsák.

• Dolgozz jobban: Együttműködünk révén javítjuk termelékenységét,
csökkentjük költségeit. A WEILER támogatja Önt növekedési és
jövedelmezőségi céljai elérésében. Mindkettőhöz a megfelelő eszközökre
van szüksége. Nem csak a termékeket szállítjuk – Önnel együtt dolgozunk a
megoldások kialakításában. … mert erre számíthat egy valódi partnertől.




