
 

 
   Risse + Wilke Kallvalsat bandstål och mer…. från de båda produktionsenheterna i Iserlohn och 
Hagen-Hohenlimburg. 
 
Det traditionsrika familjeföretaget tillhör en av de ledande tillverkarna av kallvalsat bandstål. En god och 
ärlig kundrelation är basen för en global framgång. Tillsammans med en hög kvalitet, en modern maskin 
park och en stor service medvetenhet gör Risse + Wilke till det första valet hos sina kunder.  
Service, kompetens, innovation, en hög kvalitet, tekniskt kunnande, pålitlighet och en global aktör – 
nyckelord, som sammankopplas med Risse + Wilke hos kunder runt om i hela världen. 
 
Nyckelta 
Ton per år i tusen ton     ca.     150 
Omsättning i miljoner EUR        ca.    140 
Antal anställda      ca.      350 
 
Försäljning hemma marknad    ca.   60 % 
Försäljning export     ca.  40 % 
 
Bli bäst. Ni som kund. Vi som leverantör. 
 
Produktions område: - Dimensioner:  tjocklekar från       0,20 till 6,00 mm 
       bredder från      4,00 till  810 mm 
   - Kvaliteteter:   

•  Kallvalsat bandstål av mjuka stål 
•  Hårdvalsat bandstål 
• Sätthärdnings stål 
•  Härdbart - och fjäderbandstål – olegerat och legerat 
•  Bor legerade stål 
•  Mikro legerade stål 
•  Höghållfasta mikro legerade stål 
•  Härdat fjäderbandstål 
•  Härdade bor legerade stål 
•  Nyckel stål 
•  Mjuka magnetiska stål 
•   Zinkfosfaterat bandstål 
•   Riwi-flex 

 
Kallvalsat bandstål från Risse + Wilke lämpar sig utmärkt för: 

• all typ av – stansning, falsning, dragning och djup dragning 
• metall beslag, järn -, metall – och tunnplåts detaljer 
• elektriska apparater 
• profiler och rör 
• maskin tillverkning och i många andra applikationer 
• kedjeskydd, sko hättor 
• säkerhetsdetaljer i bilar och för andra konstruktionsdetaljer med höga hållfasthets krav 
• sågblad och andra verktyg 
• många andra applikationer. Låt oss prata om det 

Certifierad enligt kvalitetsledningssystem: 
 
DIN EN ISO 9001:2008            ISO/TS 16949:2009  DIN EN ISO 14001             OHSAS 18001 

_____________________________________________________________________________________ 
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG 
Stenglingser Weg 46 
D-58642 Iserlohn 

Tel.:  +49 (0) 2374/935-0 (Zentrale) 
Fax:  +49 (0) 2374/935-585 
E-Mail:  zentrale@risse-wilke.de 
Internet: www.risse-wilke.de 
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