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Perfekt i farve, form, funktion 

Firmaet Richard Wöhr GmbH

Richard Wöhr blev grundlagt I 1967 og har siden været leverandør 

til mange brancher, eksempelvis elektronik, elektro, automatisering, 

medico og mange andre. 

I gennem årene har Richard Wörh GmbH udviklet de forskellige 

forretningsområder indenfor kabinet og tastaturer samt tyndplade 

og systemteknik. 

Ved hjælp af bl.a. opkøb er produktpaletten udvidet flere gange 

med fremtidsorienterede byggelementer. 

Richard Wöhr GmbH er en familievirksomhed med hovedsæde i 

Höfen/Enz Tyskland der også rummer udviklings- og produktions 

fascilliteter.

Vi udvikler, producerer og sælger en bred produktpalette til mange 

brancher i hele verden. 

Vores produktpalette består af industrikabinetter, folietastaturer, 

frontplader og folier samt indtastningssystemer. Vi tilbyder 

fra enkle simple versioner til komplekse kundespecificerede 

kompletløsninger. Vi råder over anlæg til pulver- og vådlakering 

samt udstyr til silketryk og tampontryk. Yderligere har vi udstyr til 

bl.a. tyndplade-,  spåntagende-gnistbearbejdning og meget andet. 

Kvalitetssystemet er certificeret efter DIN EN ISO 9001 og DIN EN 

ISO 13485 ( medico ). 

Igennem mange år har Richard Wöhr opnået flere patenter og vores 

begejstring for produktet samt den høje andel af selvfabrikation 

gør det muligt for os at tilbyde hasteservice. De skulle glæde os at 

modtage din forespørgsel ! 
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SoluComp®- konceptet

Montage: 
Print ligges direkte ind på kabinettets stag 

hvorefter kabinettet bare skrues sammen.

Din fordel: 
Printkort skal ikke skrues i kabinettet inden samling, så 

montagetiden holdes nede. Ingen skruer til printkort

Sikker befæstning

Kostoptimerede customløsninger kan realiseres v.h.a. enkelte ændringer i værktøjsindsatse. P.g.a. et stort 

komponentprogram kan der spares tid på udviklingsarbejdet samtidigt med at der kan opnås et individuelt 

design. 

Printkort og andre komponenter kan skubbes eller skrues direkte ind i kabinettet som er tilpasset mange 

standardkomponenter og ved hjælp af ledende overfladebehandling kan der opnås gode EMC egenskaber. 

Kabinetdelene kan fås enkeltvis eller som komplette monterede systemer. 

Monitorkabinetter kan med forskellige konstruktionsmetoder tilpasses forskellige displays, også her kan der 

opnås et individuelt design v.h.a. stort komponentudvalg. 

Et overblik over dine fordele: 
●  Ingen tilpasning af LCD display
●  Brug af enkle standard kabinetter
●  Intet dyrt fræsearbejde
●  Mindre tidsforbrug ved udvikling af printkort
●  Nem montage og demontage af de enkelte komponenter.

SoluComp® - Solution Components – er intelligent gennemtænkte plastkabinetter af høj kvalitet. 

Kabinetterne er designet til anvendelse af mange funktionelle komponenter efter princippet ,,form følge 

funktion” uden at give afkald på design. 

Konceptet er baseret på aluminiums- og plastprofiler, som kan sammensættes på mange forskellige måder 

og dermed giver mulighed for mange former og størrelser af kabinetter.

Riller på indersiden af profilerne er til at monteret printkort, montageplader, møtrikker, gevindstriber m.v. og 

anvendes til fastgørelse af komponenter og print. 

For & bagplader samt top&bund kan ligeledes skrues eller skubbes ind i riller. 

På den måde er der mange anvendelsesområder indenfor elektronik-,monitor-,bord-,pult-,DINskinne- eller 

indbygningskabinetter. 

På grund af det store udvalg af standarddele såsom væg- og loftsbeslag, folietastaturer og meget andet 

kan der spares en del tid på udviklingsarbejdet. Der kan opnås et individuelt design v.h.a. et stort udvalg i 

pyntelister og endestykker i forskellige farver. I øvrigt kan byggekomponenter fås som enkeltdele eller der 

kan leveres komplette monterede systemer. Kabinetterne kan bearbejdes mekanisk, overfladebehandles og 

silketrykkes efter kundespecifikationer. 

Kabinetserien MultiProf® - Multifunktions Profilsystemer –giver mulighed for en fuldstændig fri udformning 

af form og størrelse takket være en modular konstruktionsmetode og et stort antal af standard profiler med 

et tidssvarende design. 

Eksempel: Kabinetsserien ALU-COMPACT

MultiProf®- konceptet

SoluComp® | MultiProf®
Intelligente kabinetssystemer og skræddersyede 
løsninger til dine komponenter

KabINEtSSyStEMER  SoluComp® |  MultiProf®

Perfekt i farve, form, funktion 
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ALU-ECOPAC SERIE
Højde: H = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm 
til printkort (L x B) 160 x 100 mm 
eller  160 x 200 mm 

ALU-COMPACT SERIE
Standard 
Højde: H = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm 
til printkort (L x B) 160 x 100 mm 
eller 160 x 200 mm 

ALU-PRIMUS SERIE
Standard til printkort: B = 50, 65, 80, 100, 130 
eller  160 mm. Kundespecificeret længde valgfrit 
til printkort. Frontplader af aluminium eller  
kunststof

ALU-OPTIMA SERIE
Standard til printkort (L x B) 160 x 100 mm 
Kundespecificeret længde valgfrit 
til printkortsbredde: B = 80, 100, 130 eller 160 mm 
Frontplader af aluminium eller kunststof

ALU-PRIMUS SERIE
Med kunststofshjørner 
Kundespecificeret længde valgfrit 
til printkortsbredde: B = 50, 65, 80, 100, 130 
eller 160 mm, optionalt med væglasker 

ALU-COMPACT SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
Højde: H = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm 

ALU-FRAMEPAC SERIE 
(10,4“ til 55“ LCDs 4:3) 
Standard 

Tilbehør:
Folietastaturer (standard og kundespecifikt), 
LCD og KM-touch-sticks (metalkabinetter) 

ALU-FRAMEPAC SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
til LCD 10,4“ til 55“ (4:3 eller 16:9) 

ALU-DISPLAYPAC SERIE
kundespecifikt (L x B valgfrit) 
til 10,4“ til 55“ displays (4:3 eller 16:9) 

ALU-ECOPAC SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
Højde: H = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm 

ALU-MONITOR SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
Dybde: T = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm

ALUMINIUMSKAbINeTTer MultiProf®

www.Industriegehaeuse.deOverbevis dig selv om mangfoldigheden af standarderne 

En stor mængde af eget tilbehør med et 
stort udvalg af passende komponenter.

Udover den høje kvalitet er 
fokus på produkternes design. 

COMPACT - SERIE
bestående af: 
MINI-, MINI-COMPACT-PLUS, 
MEDIUM- og MAXI-COMPACT 

L - SERIE
bestående af: 
MAXI-L  |  MEDIUM-L  |  MINI-L

Bord-ladestationer (BLS)

De universelle ladestationer til ethvert kabinet

Væg-ladestationer (VLS) 

KM-Touch-Stick
(metalkabinet) 
med fjedrende spids,
6 farver, magnetholder
og kæde

WINNER CDH - SERIE
bestående af: 
CDH-2, CDH-4 og CDH-6 

KEYTOUCH KT - SERIE
bestående af: 
KT4,7”/4,8”, KT5,6”/5,7”, 
KT6,4”, KT7” og KT10,4” (16:9)

KEYTOUCH KT15”Kabinetter til batterier: APP–SERIE bestående af APP-2 og APP-3 
kan med grundpladen tilbygges til ethvert kabinet

SPA-kabinetter til:
Scannere, Antenner, Bio-Chip og 
kortlæsere, svingbar 

TOP-SERIE

Gerne informerer vi dig om flere af vores produkter og tjenesteydelser

TAW - SERIE
bestående af:
MAXI-, MEDIUM-, MINI- og MICRO-TAW

Kabinet
USB-Stick

KUNSTSTOFF-kabinetter SoluComp®
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til LCD 10,4“ til 55“ (4:3 eller 16:9) 

ALU-DISPLAYPAC SERIE
kundespecifikt (L x B valgfrit) 
til 10,4“ til 55“ displays (4:3 eller 16:9) 

ALU-ECOPAC SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
Højde: H = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm 

ALU-MONITOR SERIE
Kundespecifikt (L x B valgfrit) 
Dybde: T = 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 100 mm

ALUMINIUMSKAbINeTTer MultiProf®

www.Industriegehaeuse.deOverbevis dig selv om mangfoldigheden af standarderne 

En stor mængde af eget tilbehør med et 
stort udvalg af passende komponenter.

Udover den høje kvalitet er 
fokus på produkternes design. 

COMPACT - SERIE
bestående af: 
MINI-, MINI-COMPACT-PLUS, 
MEDIUM- og MAXI-COMPACT 

L - SERIE
bestående af: 
MAXI-L  |  MEDIUM-L  |  MINI-L

Bord-ladestationer (BLS)

De universelle ladestationer til ethvert kabinet

Væg-ladestationer (VLS) 

KM-Touch-Stick
(metalkabinet) 
med fjedrende spids,
6 farver, magnetholder
og kæde

WINNER CDH - SERIE
bestående af: 
CDH-2, CDH-4 og CDH-6 

KEYTOUCH KT - SERIE
bestående af: 
KT4,7”/4,8”, KT5,6”/5,7”, 
KT6,4”, KT7” og KT10,4” (16:9)

KEYTOUCH KT15”Kabinetter til batterier: APP–SERIE bestående af APP-2 og APP-3 
kan med grundpladen tilbygges til ethvert kabinet

SPA-kabinetter til:
Scannere, Antenner, Bio-Chip og 
kortlæsere, svingbar 

TOP-SERIE

Gerne informerer vi dig om flere af vores produkter og tjenesteydelser

TAW - SERIE
bestående af:
MAXI-, MEDIUM-, MINI- og MICRO-TAW

Kabinet
USB-Stick

KUNSTSTOFF-kabinetter SoluComp®



www.WoehrGmbH.de
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Richard Wöhr GmbH

Gräfenau 58-60

D-75339 Höfen/Enz

Telefon: +(49) 7081 9540-0

Telefax: +(49) 7081 9540-90

E-Mail: Richard@WoehrGmbH.de

Internet: www.WoehrGmbH.de

Perfekt i farve, form, funktion 

Firmaet Richard Wöhr GmbH

Richard Wöhr blev grundlagt I 1967 og har siden været leverandør 

til mange brancher, eksempelvis elektronik, elektro, automatisering, 

medico og mange andre. 

I gennem årene har Richard Wörh GmbH udviklet de forskellige 

forretningsområder indenfor kabinet og tastaturer samt tyndplade 

og systemteknik. 

Ved hjælp af bl.a. opkøb er produktpaletten udvidet flere gange 

med fremtidsorienterede byggelementer. 

Richard Wöhr GmbH er en familievirksomhed med hovedsæde i 

Höfen/Enz Tyskland der også rummer udviklings- og produktions 

fascilliteter.

Vi udvikler, producerer og sælger en bred produktpalette til mange 

brancher i hele verden. 

Vores produktpalette består af industrikabinetter, folietastaturer, 

frontplader og folier samt indtastningssystemer. Vi tilbyder 

fra enkle simple versioner til komplekse kundespecificerede 

kompletløsninger. Vi råder over anlæg til pulver- og vådlakering 

samt udstyr til silketryk og tampontryk. Yderligere har vi udstyr til 

bl.a. tyndplade-,  spåntagende-gnistbearbejdning og meget andet. 

Kvalitetssystemet er certificeret efter DIN EN ISO 9001 og DIN EN 

ISO 13485 ( medico ). 

Igennem mange år har Richard Wöhr opnået flere patenter og vores 

begejstring for produktet samt den høje andel af selvfabrikation 

gør det muligt for os at tilbyde hasteservice. De skulle glæde os at 

modtage din forespørgsel ! 
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SoluComp®- konceptet

Montage: 
Print ligges direkte ind på kabinettets stag 

hvorefter kabinettet bare skrues sammen.

Din fordel: 
Printkort skal ikke skrues i kabinettet inden samling, så 

montagetiden holdes nede. Ingen skruer til printkort

Sikker befæstning

Kostoptimerede customløsninger kan realiseres v.h.a. enkelte ændringer i værktøjsindsatse. P.g.a. et stort 

komponentprogram kan der spares tid på udviklingsarbejdet samtidigt med at der kan opnås et individuelt 

design. 

Printkort og andre komponenter kan skubbes eller skrues direkte ind i kabinettet som er tilpasset mange 

standardkomponenter og ved hjælp af ledende overfladebehandling kan der opnås gode EMC egenskaber. 

Kabinetdelene kan fås enkeltvis eller som komplette monterede systemer. 

Monitorkabinetter kan med forskellige konstruktionsmetoder tilpasses forskellige displays, også her kan der 

opnås et individuelt design v.h.a. stort komponentudvalg. 

Et overblik over dine fordele: 
●  Ingen tilpasning af LCD display
●  Brug af enkle standard kabinetter
●  Intet dyrt fræsearbejde
●  Mindre tidsforbrug ved udvikling af printkort
●  Nem montage og demontage af de enkelte komponenter.

SoluComp® - Solution Components – er intelligent gennemtænkte plastkabinetter af høj kvalitet. 

Kabinetterne er designet til anvendelse af mange funktionelle komponenter efter princippet ,,form følge 

funktion” uden at give afkald på design. 

Konceptet er baseret på aluminiums- og plastprofiler, som kan sammensættes på mange forskellige måder 

og dermed giver mulighed for mange former og størrelser af kabinetter.

Riller på indersiden af profilerne er til at monteret printkort, montageplader, møtrikker, gevindstriber m.v. og 

anvendes til fastgørelse af komponenter og print. 

For & bagplader samt top&bund kan ligeledes skrues eller skubbes ind i riller. 

På den måde er der mange anvendelsesområder indenfor elektronik-,monitor-,bord-,pult-,DINskinne- eller 

indbygningskabinetter. 

På grund af det store udvalg af standarddele såsom væg- og loftsbeslag, folietastaturer og meget andet 

kan der spares en del tid på udviklingsarbejdet. Der kan opnås et individuelt design v.h.a. et stort udvalg i 

pyntelister og endestykker i forskellige farver. I øvrigt kan byggekomponenter fås som enkeltdele eller der 

kan leveres komplette monterede systemer. Kabinetterne kan bearbejdes mekanisk, overfladebehandles og 

silketrykkes efter kundespecifikationer. 

Kabinetserien MultiProf® - Multifunktions Profilsystemer –giver mulighed for en fuldstændig fri udformning 

af form og størrelse takket være en modular konstruktionsmetode og et stort antal af standard profiler med 

et tidssvarende design. 

Eksempel: Kabinetsserien ALU-COMPACT

MultiProf®- konceptet

SoluComp® | MultiProf®
Intelligente kabinetssystemer og skræddersyede 
løsninger til dine komponenter

KabINEtSSyStEMER  SoluComp® |  MultiProf®

Perfekt i farve, form, funktion 


