
A Magyarországon 1973 óta aktívan jelen lévő Weishaupt, az első volt szocialista 

országbeli leányvállalatát 1990-ben hazánkban alapította. Azóta sokezer Weishaupt 

berendezés kezdte meg működését, szolgálja a komfortot, a hőtermelést, a termelési 

technológiákat. Bizonyítva, hogy a Weishaupt elvek (hatékonyság, megbízhatóság, 

szinte teljesen hibamentes üzemelés) fontosak, helyénvalóak és elfogadottak.  

A legkülönbözőbb gáznemű és folyékony tüzelőanyagok eltüzelésére alkalmas egy 

vagy két tüzelőanyag eltüzelésére alkalmas tüzelőberendezések gyártását a 

Weishaupt 1952-ben kezdte – a legnagyobb égőnk teljesítménye 32.000kW. Ezek 

alkalmazhatók hőlégfúvón, fűtőkazánon, forróvíz- és gőzkazánon, termoolaj- és 

technológiai berendezésen, szárítón….). A kezdetek óta sok millió tüzelőberendezés 

hagyta el a gyárat. Itt Schwendi-ben (Baden-Württemberg) van a cég központja, 

irányítása, az égőgyártás és a Weishaupt Kutatási és Fejlesztési Intézet. Ez a 

világon egyedülálló, több mint 100 magasan képzett szakembert foglalkoztató 

Weishaupt-egység minden Weishaupt termék fejlesztő, vizsgáló helye 1962 óta. A 

ma már több mint 3000 munkatársat foglalkoztató, a világ minden pontján jelen lévő 

cégcsoportnak egy svájci és több németországi gyártóüzeme van. 

A Weishaupt Hőtechnikai Kft. egész Magyarország területén végzi a Weishaupt 

berendezések üzembe helyezését, karbantartását és javítását, biztosítja a garantált 

pótalkatrészellátást, a gyártási évtől számítva legalább 15 évig! A biatorbágyi 

raktárról. 

Az eltelt évtizedek alatt megszerzett hallatlan mennyiségű tudás volt az alapja a 

néhány évtizede megkezdett kondenzációs berendezések fejlesztésnek és 

gyártásnak. A falikészülékek és álló kazánok egységteljesítménye ma már 620kW-ig 

terjed, kaszkádrendszerben akár 1200kW-ra képesek. A megbízhatóság érdekében 

természetesen minden olyan komponens, szivattyú és elosztóegység, tároló és 

vezérlő egység, levegő/füstgáz-rendszer rendelkezésre áll a Weishaupt-tól, amik egy 

komplett rendszer, egy kiemelkedően korszerű komplett rendszer kialakításához 

szükséges. 

Hőtermelőként a felhasználó a Weishaupt termékpalettáról választhat kondenzációs 

olaj- vagy gázkazánt, (levegő, víz, talaj) hőszivattyút, napkollektort, energiatárolót – 

mindig a számára legkedvezőbb berendezést. 

Az energiamegtakarításban hallatlan lehetőségek vannak, vallja a Weishaupt. Ezért 

része a csoportnak a több mint ötven év tapasztalattal bíró Neuberger 

épületautomatizálással foglalkozó cég. A csoport legfiatalabb tagja, a több mint 

kétmillió fúrt méter során megszerzett geológiai, hőtechnikai tapasztalatokkal 

rendelkező hőforrás-feltáró német a cég: BauGrund Süd (szonda, kút….). 

Bármely Weishaupt berendezéshez a Weishaupt Hőtechnikai Kft. teljeskörű 

szolgáltatást (tanácsadás, értékesítés, üzembe helyezés, karbantartás, javítás, 

alkatrészellátás raktárról, energiamegtakarítás-számítás, 24/7 elérhetőség) nyújt. 

Weishaupt – ez a megbízhatóság. Közel és személyesen.  


