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Wikkeltechniek en kwaliteit zijn de kernwoorden als u aan Wijdeven denkt. Sinds 1939 is dit vakmanschap van
generatie op generatie overgedragen. In deze jaren is Wijdeven uitgegroeid tot de marktleider in Nederland op
het gebied van spoelen en transformatoren voor laagspanning. Door de technologische ontwikkelingen bij onze
klanten is ons produktenpallet de laatste jaren ook toegenomen. Daarnaast is Wijdeven een kennispartner op
het vlak van inductieve oplossingen ten behoeve van stroomvoorziening.

Wijdeven ontwikkelt en produceert transformatoren en spoelen. De multidisciplinaire ontwikkel- en
produktiekennis maakt Wijdeven tot een professionele en betrouwbare organisatie
waar het belang van de klant voorop staat. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt
de meest optimale spoel, transformator of power supply ontwikkeld, op maat passend bij de applicatie.
Tegen de laagst mogelijke kosten.

Wijdeven legt de nadruk op kennis en innovatie en heeft mede daarom een uitstekende reputatie en marktpositie
opgebouwd, zowel nationaal als internationaal. Klanten bevinden zich in de meest uiteenlopende sectoren, zoals
klimaatbeheersing, power electronics, healthcare, semicon, vervoer en verkeer en machine- en apparatenbouw.

Daarnaast profileert Wijdeven zich meer en meer als leverancier van sub-assemblies en producent
van medische trafo- en verdeelkasten inclusief installatie en onderhoud in ziekenhuizen.
De ontwikkel- en verkoopactiviteiten worden vanuit het hoofdkantoor in Oirschot (Noord Brabant) gevoerd; de
productie vindt plaats in ISO9001:2008 gecertificeerde productielocaties in Ter Apel (Groningen), Oost-Europa
en China.
WIJDEVEN maakt deel uit van de KUK Group uit Zwitserland (www.kukcoils.com). KUK is een leidende
onderneming in de ontwikkeling, productie en verkoop van spoelen, transformatoren en assemblage van PCBmodules. KUK richt zich op het productieproces, inclusief engineering en mogelijke automatisering.
Dankzij de eigen ontwikkeling en de geïntegreerde machine- , gereedschapsontwerpen en constructie
afdelingen kan KUK producten produceren van prototypen tot kleine en grote productieseries tegen wereldwijd
concurrerende prijzen. KUK produceert klant specifiek, voor klanten die hun productie liever uitbesteden aan een
specialist. De producten worden wereldwijd geleverd.
De productrange bestaat uit:
• Één- en drie fasen 50Hz transformatoren
• Hoogfrequent transformatoren en -spoelen met ferrietkernen
• Spoelen, ’wild gewikkeld’ alsmede zelfdragend orthocyclisch gewikkeld of edgewise gewikkeld
• Medische trafokasten ten behoeve van operatiekamers, intensive care en dialyse centra

