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Wiebe Organisation

H.F. Wiebe GmbH & CO.KG(Achim (Huvudkontor), Dörverden, Neuss, Hamburg) kompetenser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spårbyggnader
Konstbyggnader
Nyckelfärdiga byggnader
Idrottsanläggningar
Public Private Partnerships
Husbyggnader
Sanering/modernisering för högre energi effektivitet
Projektutveckling/Projektledning
Facility Management (Fastighetsskötsel)
Transportteknik/Fraktteknik
Svetsning för överbyggnader

Sächsische Bau GmbH (Dresden, Chemnitz, Plauen, Sibiu (Romania)) kompetenser:
•
•
•
•
•
•

Konstbyggnader och broar
Särskild anläggningsarbete
Dränering och isolering/vattentätning för byggnader
Korrosionsskydd
Sanering /modernisering av byggnader, broar ed
Spår och anläggningsbygg

RPM Wiebe & Swietelsky GmbH & Co. (Achim) kompetenser:
•
•

Arbete som utförs med RPM maskin
RPM är ett modernt spårgående arbetsfordon som realisera sanering på spår i helhet inom
arbete på över och underbyggnad och förnyelse och återvinning av ballast på ett effektivt
och miljövänlig sätt
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•

RPM 2002 är ett uppfinning som var gjort i samarbete med Wiebe

WIEBE VASÚTÉPÍTŐK KFT (Györ, Wiebe Hungaria) kompetenser:
•
•

Spårbyggnad
Spårgående arbetsfordon

GBM Wiebe Gleisbaumaschinen GmbH (Achim) kompetenser:
•
•
•
•
•

Wiebes företag för maskiner
Maskiner för sanerings/rengöringsteknik för spår
Maskiner för ombyggnad/spårbyte
Maskiner för stoppning (av ballast)
Maskiner för mätning (tex. särskild spårgående maskinell mätvagnsutrustning)

WIEBE ROMANIA SRL (Bukarest, Wiebe Romania) kompetenser:
•
•
•

Spårbyggnad
Spårgående arbetsfordon
Konstbyggnader, broar, husbyggnader mm

Wiebe International GmbH (Achim) kompetenser:
•
•
•
•

Spårbyggnad
Spårgående arbetsfordon
Plattformar och stationer
Konstbyggnader

BLP Wiebe Logistik GmbH (Achim, Berlin, Leipzig, Bobenheim‐Roxheim) kompetenser:
•

Just in time logistik internet och externt

ITG Ingenieur‐, Tief‐ und Gleisbau GmbH (Stralsund) kompetenser:
•
•
•
•

Spårbygg och spårbundna anläggningsarbete
Generalentreprenör för privata och industriella fastigheter samt fastigheter inom
spåromrade
Anläggningsarbete för bensinstationer
Svenskt dotterbolag: MGA Markbyggnadsgruppen AB (Malmö)
o entreprenadföretag som sysslar framförallt med mark‐ och grundläggningsarbeten
o stålbyggnader för industri, lager och kontor
o Websidan: www.mgamark.se
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