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Wesemann BV legt zich toe op het 
vervaardigen van hoogwaardige 
elektrotechnische apparatuur voor 
de professioneel industriële markt. 
Wesemann is marktleider op het 
gebied van op maat gebouwde 
transformatoren en smoorspoelen in 
Nederland met een klantspecifieke 
grondslag.

Door de inbreng van onze klant te 
integreren in de ontwikkeling van 
nieuwe producten, is Wesemann BV 
in staat om een klantgerichte 
oplossing te bieden, waarbij de klant 
kan rekenen op professionele onder-
steuning. 
De kritieke succesfactor is de 
klantgerichte ontwikkeling door onze 
technische specialisten, waarbij de 
klant een belangrijke invloed kan 
hebben in de te kiezen oplossings-
richting. Onze klantgerichte 
benadering met in achtneming van 
het maatschappelijk belang maakt 
het mogelijk om succesvol te 
opereren in een gevarieerde markt.

WERKMAATSCHAPPIJEN 

De drie afzonderlijke werkmaatschappijen (IMEX, Transformatoren en Projects), 
afzonderlijk ieder in hun kracht, kennis en specialiteit maken samen Wesemann 
tot een krachtige speler op de nationale en internationale markt voor 
vergelijkbare producten. 

De werkmaatschappij Wesemann Imex BV is de specialist op het gebied van 
transformatoren en aanverwante producten, die de gangbare industriële 
toepassingen ontstijgen. Met name distributienetten, stroommeting in ruige 
omgevingen en grote vermogenstransformatoren zijn het terrein waarin 
Wesemann Imex haar sporen heeft verdiend. In grote lijnen geldt bij 
Wesemann: Waar Wesemann Projects B.V. stopt, gaat Wesemann Imex verder. 

PARTNERS 

Wesemann werkt met een groot aantal verschillende buitenlandse partners die 
ieder voor zich specialisten zijn op een bepaald vakgebied. Denk bijvoorbeeld 
aan giethars geïsoleerde middenspanningstransformatoren, middenspanning 
stroomtransformatoren, olie gekoelde transformatoren, grote 1-fase smoor-
spoelen, reactoren, luchtspoelen, distributietransformatoren, maar ook 
ferriettransformatoren, industriële en pcb-relais, ringkerntransformatoren, 
regelbare transformatoren etc. 
Door gebruik te maken van deze buitenlandse vertegenwoordigingen kan 
Wesemann een markt in Nederland en daarbuiten voorzien van eveneens 
klantgerichte totaaloplossingen. 

KWALITEIT

Voor Wesemann geldt dat kwaliteit een groot goed is. Met name door de zeer 
strenge toelatingseisen die wij als Wesemann stellen, voldoen onze partners 
aan ons eigen kwaliteitsniveau en wij toetsen op willekeurige momenten de 
kwaliteit. Ook hier geldt dat geen enkel product bij de klant wordt afgeleverd, 
zonder eerst door onze eigen mensen te zijn beoordeeld. 

ALGEMEEN


