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Innovatieve lastoevoegmaterialen sinds 1915   

1915 – Het bedrijf wordt opgericht door Watze Hilarius.

1918 –  De eerste producten worden geëxporteerd naar Duitsland en de Verenigde Staten, met als ‘core 
business’ draadnagels en dakleien.

1926 –  Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd aan de rivier het Spaarne in Haarlem. Er wordt gestart met de 
productie van lasdraad.

1930 – De exportactiviteiten worden uitgebreid naar de rest van Europa, Zuid-Amerika en Indonesië. 

1937 – Er wordt gestart met de productie van laselektroden. 

1948 – Introductie van ongelegeerde staalelektroden Rood, Bruin en Tensil.

1950 – Hilarius brengt pijplaselektroden op de Nederlandse markt.

1955 – De naam HILCO wordt geïntroduceerd als acroniem voor Hilarius Company. 

1960 – Ontwikkeling van de HILCO Velveta-elektrode.

1966 – Introductie van de HILCO Rood Extra Rutiel Elektroden: een succesvolle E6013-formule.

1966 – Introductie van de HILCO Hilchrome-serie: roestvaststalen laselektroden van hoge kwaliteit. 

1968 – Introductie van het huidige groene HILCO-logo met de opvallende typografie. 

1973 – HILCO wordt uitgeroepen tot de modernste fabriek voor lastoevoegmaterialen in Europa.

1976 – De eerste export van HILCO-producten naar Afrika.

1984 – Introductie van een complete nieuwe lijn gevulde draden: HILCORD.

1987 – Hilarius ontvangt ISO 9002-certificering van Lloyds Register.

1988 – Introductie van het logo met ‘The smile behind the welder’.

1995 – Onze producten worden wereldwijd geëxporteerd, dit jaar naar het honderdste land: Bangladesh.

2000 – HILCO viert zijn 85e verjaardag en de eeuwwisseling.

2009 – HILCO op 2e plaats in Best Performing Dutch Exporters van Fenedex.

2009 – De website van HILCO, www.hilco-welding.com, wordt gelanceerd. 

2009 –   HILCO ontvangt de Dutch Business in Africa Award van NABC (Netherlands African 
Business Council).

2009 – Introductie van de nieuwe HILCO-lasinverter HM160MV.

2012 – Introductie van de HILCO HILDISCs: snij- en slijpschijven.

2015 – De HILCO FLAPDISCs worden toegevoegd aan de succesvolle lijn met slijpproducten.

2015 –  Op 28 september viert HILCO zijn 100e verjaardag. Hilarius mag de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ dragen. 

 2016 – Er worden diverse verbeteringen op het gebied van milieuvriendelijkheid doorgevoerd.

2017 – HILCO introduceert meer online mogelijkheden.
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Making strong connections

Op 28 september 1915 begon Watze Hilarius met 
de productie van draadnagels en dakleien. Sindsdien 
heeft Hilarius een sterke reputatie opgebouwd dankzij 
de goede service aan zijn klanten, die zich inmiddels in 
meer dan 100 landen wereldwijd bevinden. Dit heeft 
gezorgd voor sterke partnerships met vele lassers, 
lasingenieurs, inkoopmanagers, technici en bouw- 
en productiemanagers. Deze samenwerkingen zijn 
ontstaan door direct contact of via ons uitgebreide 
wereldwijde netwerk van getrainde distributeurs. 
U komt de geregistreerde merknaam HILCO in 
combinatie met het opvallende groene logo dus overal 
tegen, ook op plaatsen waar u ons niet zou verwachten.

Voor Hilarius is lassen mensenwerk. We zetten ons in 
voor het verbeteren van de relaties met onze partners, 
en daarmee zorgen we ervoor dat alle partijen 
succesvol zijn. We gaan verder om dichter bij elkaar 
te komen en hechten veel waarde aan nauwe banden.

Maak kennis met ons!
Hilarius Haarlem Holland BV (HILCO) is gevestigd 
in Nederland en biedt een compleet portfolio van 
lastoevoegmaterialen en slijpmiddelen. Onze grootste 
kracht is de diversiteit van onze producten, die 
uiteenlopen van ongelegeerd tot hooggelegeerd staal 
en aluminiumlegeringen. Onze lastoevoegmaterialen 
zijn getest en gecertificeerd en worden als zeer 
betrouwbaar beschouwd door zowel onze klanten 
als internationaal erkende classificatie-instituten zoals 
Lloyds Register of Shipping, ABS, DNV-GL en TüV. 
Onze HILCO HILDISCs worden geproduceerd volgens 
ISO 9001 en EN12413 en voldoen aan de vereisten 
van de Organization for the Safety of Abrasives (oSa).

Wij zijn de ideale partner voor fabricage- en 
constructieprojecten evenals voor reparatie en 

onderhouds werkzaamheden. De zeer gespecialiseerde 
aard van deze taken vereist een speciale aanpak, die 
wij kunnen bieden dankzij onze uitgebreide kennis 
en expertise, onze ervaring en ons zeer complete 
assortiment.

Wij zijn bekend met de specifieke behoeften van 
uw activiteiten en hebben de optimale oplossing 
voor elke toepassing. Op die manier kunnen wij u 
altijd gericht helpen. Onze ervaren, gemotiveerde 
en servicegerichte medewerkers staan klaar om uw 
vragen te beantwoorden en passende oplossingen te 
bieden. Met andere woorden, wij bieden u maatwerk 
– overal ter wereld.

The smile behind the welder! 

Onze producten   Toepassingen voor onze producten

Beklede elektroden  Scheepsbouw 
Massieve MIG/MAG draden Offshore
TIG en autogeen lasstaven Drukvaten en boilers
Draden en fluxen voor onderpoederlassen Constructie
Rutiel-, basisch- en metaalpoeder gevulde Chemische en petrochemische industrie
draden Warmtewisselaars
Hogesterkte en kruipvaste legeringen Transport en kranenbouw
Nikkel-, koper-, kobalt- en Gas- en olie-industrie
aluminiumlegeringen  Weg- en waterbouw
Hardoplaslegeringen  Papierindustrie
Toevoegmaterialen voor reparatie en onderhoud Suikerindustrie 
Hard- en zachtsoldeer Staalindustrie
HILDISC: snij- en slijpschijven (zowel staal als rvs)  Mijnbouw
en Flapdiscs (staal-rvs-alu) Cementindustrie
Accessoires zoals onze lasinverter (HM160MV),  Scheepvaart
Lashelmen, handschoenen enzovoort Reparatie en onderhoud


