
 

 
   Risse + Wilke soğuk haddelenmiş bant ve fazlası……..Đserlohn ve Hagen – Hohenlimburg, iki 
 üretim merkezinen. 
 
Köklü bir geçmişe sahip olan aile şirketi, soğuk haddeciler arasında en önde gelen bir çelik bant üreticisidir.  
Müşteri ilişkilerini çok ciddiye alması bütün dünyada başarılı olmasını sağlamıştır. Değişmeden devam eden 
kalitesi, tekniğin en son yeniliklerine sahip üretim tesisleri ve servis bilincinden kaynaklan kuruluş felsefesi, 
Risse + Wilke’ nin, müşterilerin seçiminde ilk sırayı almasının nedeni olmuştur.  
 
Servis, konusunda söz sahibi, gelişmeye hep açık, yüksek bir kalite düzeyi, teknik Know-How, güvenilirlik ve 
tüm dünyada temsil. Bu kavramlar, çepçevre dünyayı saran müşterilerimizi, Risse Wilke  adıyla birleştiren  
özelliklerdir. 
 
Şirkete ait sayısal değerler: 
Yıllık imalat tonajı     ca.     150 
Yıllık ciro Euro          ca.    140 
Çalışan eleman sayısı     ca.      350 
 
Đç Pazar satış payı     ca.   60 % 
Đhracat payı      ca.  40 % 
 
En iyisi olmak. Siz müşteri olarak. Biz üretici firma olarak. 
 
   - Üretim ölçüleri:  Kalınlık        0,20 ile 6,00 mm arası 
       Genişlik       4,00 ile  810 mm arası 
   - Üretim kaliteleri:   

•  Yumuşak çelik bant 
•  Mukavemeti soğuk haddeleme ile arttırılmış bantlar 
• Sementasyon çelikleri 
•  Bor çelikleri 
•  Mikro alaşımlı çelikler 
•  Yüksek mukavemetli mikro alaşımlı çelikler 
•  Isıl işlem yay çelikleri 
•  Isıl işlemli Bor çelikleri 
•  Anahtar çelikleri 
•  Mıknatıs yumuşak demir 
•  Bonderli soğuk hadde bant 
•   Riwi-flex 

 
Risse Wilke soğuk hadde bantları şu konular için mükemmeldir: 

• Tüm kesme, kenetleme, çekme ve derin çekme işlemleri 
• Kapı, pencere aynaları, aksamları, demir-sac metal eşyalar 
• Elektrikli gereçler 
• Profil ve borular 
• Makine imalatı 
• Zincir baklaları, iş ayakkabısı emniyet bombeleri 
• Otomotiv endüstrisinde emniyet parçaları ve yüksek mukavemet isteyen diğer konstruksiyon 

parçaları 
• Testere  diğer el aletler 

Kalite sertifika belgelerimiz ve sistemler: 
 
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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