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Parkpress

Három éve készült el a
Gyôri Ipari Parkban a Re-
hau vállalatcsoport ma-
gyarországi autóipari gyá-
ra. Ebbôl az alkalomból ren-
dezett ünnepséget a cég
vezetése, melyen az anya-
vállalat menedzsmentjének
képviselôi mellett a legfon-
tosabb partner, az Audi
munkatársai és az Audi Mo-
torsport Team versenyzôi is
megjelentek. A sportautó-
kat az esemény résztvevôi
ki is próbálhatták.

> | 3. oldal

Rehau: Hároméves a gyôri gyár

Delta-Tech: Alapkôletétel
A Gyôri Ipari Parkban mûködô Delta-Tech Mérnöki Iroda
Kft. kutatás-fejlesztési központ építését határozta el, a lé-
tesítmény alapkövét nemrégiben helyezték el a gyôri te-
lephelyen. A cég több mint húsz éve alakult meg, azóta
foglalkozik egyedi igények alapján, saját tervezésû cél-
gépek, gyártó- és szerelôsorok, csomagolósorok, szállí-
tópálya-rendszerek és megmunkáló berendezések ter-
vezésével és kivitelezésével. A profilja kiterjed az auto-
matizálás, robottechnológia, valamint a rendszerintegrá-
lás területeire, továbbá PC- és IT-szolgáltatásokat is nyújt
vevôi számára. > | 2. oldal

Propex: Nyolcvanszor a Föld körül
Alapításának huszadik évfordulóját
ünnepelte az ipari parkban jelen levô
Propex Magyarország Termelô Kft. A
cég Amoco néven érkezett Gyôrbe,
majd több tulajdonosváltás után,
2005-tôl Propexként folytatta tevé-
kenységét a jelenleg 274 embert fog-
lalkoztató vállalkozás. 
Az 1996-os alapkôletétel után egy
évvel, 1997 nyarán indult a termelés
120 dolgozóval. Az akkor még Amo-

co cég Gyôrt két okból választotta.
Egyrészt az ország más részeihez
képest fejlett infrastruktúra miatt, de
fontos ok volt az is, hogy az egykori
Rejtô-szakközépiskola ontotta a tex-
tiles szakmunkásokat. A létszám ha-
marosan háromszázra emelkedett a
negyvenezer négyzetméteres gyártó-
csarnokban. 

> | 6. oldal

Visimpex: Növekszik
a raktárkapacitás
Közel húsz éve tevékeny-
kedik a magyar piacon a
csavar, kötôelem és
egyéb rögzítéstechnikai
termékek nagykereske-
delmével, valamint rész-
ben gyártásával foglalko-
zó Visimpex-Hungary Kft.
A vállalkozás gyorsan ki-
nôtte bérelt csarnokát,
ezért 2003-ban 5 000 m2-
es földingatlant vásárolt a
Gyôri Ipari Park területén,
ahol modern irodaépüle-
tet és raktárcsarnokot
épített saját beruházás-
ban. A fejlôdés azóta is
folyamatos, ennek kö-
szönhetôen a cég éppen

ezekben a hónapokban
duplájára bôvíti raktárka-
pacitását.

> | 7. oldal
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Delta-Tech: Alapkôletétel
> | 1. oldalról

Magyar sikertörténet a Delta-Tech Mérnöki Iro-
da Kft. 2003-ban 21 fôsre duzzadt a cég és lét-
rehozott egy saját telephelyet a balassagyar-
mati ipari parkban (európai uniós támogatás-
sal 983 m2-es gyártócsarnok és 305 m2-es
alapterületû irodarészleg). 2006-ban a kft.
újabb telephellyel bôvült: a tulajdonosok Bá-
tonyterenyén létesítettek kirendeltséget gyártó

és tervezô kapacitással. Két évvel késôbb,
2008-ban a nyugat-magyarországi, valamint
az esetleges osztrák partnerek gyorsabb ki-
szolgálása érdekében Gyôrben létesítettek iro-
dát. Összesen 73 embert alkalmaznak, az új
gyôri K+F központban tizenöten dolgoznak
majd, a létszám késôbb tovább növekszik.
Az egyedi berendezések tervezésével és sze-
relésével foglalkozó cég ügyvezetô igazgatója
az alapkôletételen úgy fogalmazott: sikerük tit-
ka abban rejlik, hogy új és innovatív gépeket

A Grosshaus Hungaria Kft foly -
tatja eredményes mûködését ma-
gyar telephelyén, Gyôrött. Mo-
dern technológiák alkalmazása,
növekvô árbevétel és emelkedô
dolgozói létszám mutatja az éve
óta tartó fejlôdést. 
Az Egon Grosshaus GmbH & Co.
KG egy közepes méretû családi
vállalkozás, melyet több mint
nyolcvan éve alapítottak tulajdo-
nosai. A központi gyár Lennes-
tadtban, Dél-Westfaliában talál-
ható, Németország egyik legerô-
sebb ipari régiójában. A vállalko-
zás, melyet a harmadik generá-
ció képviselôje, Patrick Grossha-
us vezet, összesen több mint 550
dolgozót foglalkoztat. A magyar
leányvállalatot 2005-ben Székes-
fehérváron indították, és 2009-
ben települt Gyôrbe. 2014-ben a
vállalkozás saját telephelyet vá-
sárolt, melyet 2015-ben egy új
préscsarnokkal kibôvített. A múlt
év végén indult a termelés az új
telephelyen.
A Grosshaus Hungaria Kft. kom-
petenciája a stancolás- sajtolás-

terveztek és gyártottak, ügyfeleik ugyanis kizá-
rólag erre vevôk.
A gyôri K+F központ felépítése nagy lépés ah-
hoz, hogy Európa meghatározó gépgyártója le-
hessünk — vázolta nagyszabású céljaikat Ora-
vecz Tibor. Elmondta azt is, a vállalkozás ötvözi a
világszínvonalú szakmai tudást a magyar kreati-
vitással. Az eddig legyártott gépeknek és innova-
tív elképzeléseknek köszönhetôen vevôi között
tudhat olyan nagy cégeket, mint az Audi, Bosch,

Continental, Johnson Electric, Ki-
enle-Spiess, Mahle, Opel, Suzuki,
Valeo vagy a ZF. Megrendelôik el-
sôsorban az autó- és az elektroni-
kai iparból kerülnek ki, de a cég
képviselteti magát a mûanyag- és
fémfeldolgozó, az energetikai és a

vegyiparban is. Gépsoraik már Európán kívül
Oroszországban, Mexikóban, Kínában és Bra zí -
liában is mû köd nek. A cég árbevétele a 2015-ös
évben közel egymilliárd forintot tett ki.
A nagy nemzetközi cégek mellett Gyôrnek fon-
tosak a kis- és közepes vállalkozások is —
hangsúlyozta az ünnepségen Simon Róbert
Balázs gyôri országgyûlési képviselô, aki be-
szélt arról is, hogy a most kezdôdô 713 millió
forintos beruházáshoz a Delta-Tech 253 millió
forintot nyert pályázaton.

A Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft. egyebek mellett
a paksi atomerômû részére végez 2003 óta fo-
lyamatos fejlesztést egy speciális motorszelep-
vezérlô blokkon, valamint az utóbbi években
nagy hangsúlyt fektet a gyártásközi ellenôrzés-
technológiák továbbfejlesztésére. Ezen az úton
haladva pályázta és nyerte meg a cég 2016-ban
a GINOP 2.1.1-15-2015-00501 számon nyilván-
tartott, „Az iparban használatos, emberi szem és
érzékelés által történô ellenôrzési feladatok tá-
mogatására alkalmas automatizált, intelligens,
vizuális visszacsatolású komplex technológiai
rendszerek kutatása és prototípus termékek
elôállítása” címû kiírást, amely keretein belül épül
meg a gyôri kutatás-fejlesztési központ.

| deltatech.hu

technika területe. A teljesítmény-
portfólió fémalkatrészek szerelé-
sével és hegesztésével egészül
ki. Milliós nagyságrendû széria-
megrendelések problémamente-
sen teljesítheôk Gyôrben. A szer-
számok és a géppark karbantar-
táésa is helyben, a kisalföldi me-
gyeszékhelyen történik. A termék-
fejlesztést és az új szerszámok el-
készítését a németországi köz-
pontban végzik.

Mint fémfeldolgozó beszállító a
gyôri telephely termelésének
több mint 90 százalékával az au-
tóipart látja el. A TIER I és II terü-
letérôl származó ügyfelek között
olyan partnerek vannak, mint
például az Autoliv, a Brose vagy
a TAKATA. A Grosshaus termé-
keket használják fel többek kö-
zött biztonságiöv-rendszerek-
ben, indító-rend sze rek ben vagy
váltómûvekben.

A magyar leányvállalat jelenleg 85
dolgozót foglalkoztat. 2014-óta
számos beruházás történt az
épületekbe, infrastruktúrába és
technológiai berendezésekbe,
többek között egy új, 400 tonnás
szervóprésbe.
A telephely további fejlesztéséhez
a különbözô területekre képzett
munkaerô felvételére van szük-
ség. Gyári operátorok, gépkezelô
kollégák mellett a szerszámkar-
bantartás, minôségügy és logisz-
tika területére német nyelvtudás-
sal rendelkezô szakembereket
keresnek. Az új kollégákat külön-
féle képzésekkel készítik fel jö-
vendôbeli tevékenységük elvég-
zéséhez.
A Grosshaus Hungária kiegyensú-
lyozott munkahelyet biztosít hosz-
szú távú perspektívával családias
munkakörnyezetben. A jó munka-
körülményekhez és biztos munka-
helyhez cafeteria-rendszer, nyara-
lási- és karácsonyi támogatás, is-
kolakezdési támogatás is tartozik. 

| grosshaus.de

Az új kutatás-fejlesztési központban
15 munkatárs dolgozik kezdetben,
majd a létszám növelését tervezik

Grosshaus Hungária: Folyamatos fejlôdés Gyôrben
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Rehau: Három éve készült el a gyôri gyár

A családi tulajdonban lévô német
Christian Koenen GmbH ez év
elején kezdte meg magyarországi
leányvállalata telephelyének át-
alakítását a Gyôri Ipari Parkban
vásárolt területen. A tulajdonos a
kelet-európai piac dinamikus fej-
lôdését érzékelve döntött az elsô

> | 1. oldalról

A Rehau gyár hároméves szüle-
tésnapi ünnepségének résztvevô-
it és a meghívott vendégeket Vas-
vári Katalin személyügyi vezetô
köszöntötte, majd átadta a szót
Horváth Ferenc gyárigazgatónak.
Az igazgató elmondta: sok min-
den történt az elmúlt három esz-
tendôben, elsô lépésként szó
szerint egy zöld mezôbôl nôtt ki

egy csodálatos gyár. Felépült a
csarnok, bekerültek a fröccsöntô,
lakkozó gépsorok, elindult a just
in time szerelési munka, de a leg-
fontosabb, hogy az épület meg-
telt emberekkel.  Megköszönte a
munkát a gyár valamennyi dolgo-
zójának, külön is megemlítve Ale-
xander Ziehrt, az üzem elsô veze-
tôjét, akitôl áprilisban vehette át a
stafétabotot, s további sok sikert
kívánt kollégáinak.

Nagy megtiszteltetés a dolgozók
csapata elôtt állni, hiszen az ô
mindennapi munkájuknak és
szorgalmuknak köszönhetô,
hogy a Rehau évek óta a partne-
rek megelégedésére szállíthat al-
katrészeket a megrendelôknek —
mondta el az ünnepség másik
szónoka, Steffen Gruber, a Re-
hau igazgatósági tanácsának
tagja. A központi menedzsment
képviselôje kiemelte: az Audival
kialakított kiváló viszonyt mutatja,
hogy most is együtt ünnepelnek,
ahogyan együtt ünnepeltek ak-
kor is, amikor a gyôri gyár alap-

kövét lerakták. — Ez az együtt mû -
ködés jelenti a mai napig a sikert,
és a jövôben is ezt szeretnénk
folytatni — zárta szavait Steffen
Gruber.

A beszédeket követôen megérke-
zett az születésnapok elengedhe-

tetlen kelléke,
az ünnepi torta,
melyet Matthias
Krüger ügyve-
zetô igazgató
szeletelt fel, és
Horváth Ferenc

gyárigazgató társaságában ma-
ga osztotta szét a munkatársak
között.

| rehau.com/hu-hu

Christian Koenen: Októberben indul a gyártás
külföldi képviselet létrehozásáról,
azzal a céllal, hogy beszállítóként
közelebb kerüljenek a felhaszná-
lókhoz, gyorsabb, rugalmasabb
szállítással, rövidebb gyártási ha-
táridôkkel tegyenek eleget a meg-
rendelôk igényeinek. A gyôri bá-
zis a közép- és kelet-európai álla-

mokat hivatott kiszolgálni, Szlová-
kiától Csehországon, Lengyelor-
szágon, Románián keresztül egé-
szen Ukrajnáig. 
Az Égerfa utcában vásárolt félkész
épület testre szabása ezekben a
hetekben érkezik a fi ni sé hez. Az
üzem zökkenômentes mûkö dé sé -
hez jelentôsen bôvíteni kellett a
közmûveket, az elektromos és víz-
hálózat kapacitását megtöbbszö-
rözték, és optikai kábelt fektettek le
a megfelelô kommunikációs és in-
formatikai háttér megteremtéséhez.
A hatméteres belmagasságú csar-
nokrészt közbensô födémmel verti-
kálisan kettéosztották, az alsó
szintre kerül a termelési funkció,
míg az emeletet raktárként hasz-
nálják, illetve az adminisztrációs
munka egy része is itt zajlik majd.
Összességében mintegy 1000
négyzetméterre nôtt a hasznos te-
rület. Októberben szeretnék a gyár-
tást megkezdeni, az újonnan kiala-
kított terekben egyelôre becsoma-
golva állnak a már megérkezett be-
rendezések: lézervágó gép, elekt-
ropolírozó gyártósor, mérôasztalok,
munkaállomások, tároló polcrend-
szerek állnak készen a használat-
bavételre. Ezzel párhuzamosan a

Jól képzett munkatársak
kompetens csapatot alkotnak,
a dolgozók munkája biztosítja a sikert

cég munkatársai is elkezdtek felké-
szülni a gyártásra, az új munkatár-
sakat szakmai tréningeken képzik
feladataik ellátásra.
A telephely külsô részén is látha-
tóak a változások. A területet kör-
bekerítették, a parkolóhelyek szá-
mát bôvítik.
Sulyok Péter, a gyôri cég operatív
menedzsere a telephely megvá-
sárlásakor elmondta: a Christian
Koenen Kft. elsô lépésként a
stencilek elôállításának elindítását
tervezi, ezt követôen kerülhet sor
a szitagyártás megkezdésére. In-
dulásként évente 5-6 ezer munka-
darab gyártására számítanak, az
üzem azonban alkalmas akár az
évi 20 ezres széria elôállítására. A
termékek mindegyike egyedi
megrendelésre, egyedi tervezés-
sel, egyedi gyártással készül, a
legfôbb prioritás a magas minô-
ségi követelményeknek való meg-
felelés. A gyôri üzem nem csupán
a kelet-európai piac lefedésére
lesz alkalmas, de az anyavállalat
gyártási kapacitásának egy részét
is átveheti, amennyiben a meg-
rendelés-állomány ezt indokolja. 

| christian-koenen.hu

A 24.000 négyzetméteres
gyôri autóipari egység 2013
ôszén kezdte meg mû kö -
dését, mely különbözô típusú
Audi lökhárító rendszerek
fröccsöntésével, lakkozásával
és szerelésével, valamint just-
in-time szállításával foglalko-
zik. A vállalat jelenleg több
mint 430 fôt foglalkoztat.
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Delta-Tech Engineering
Office Ltd. in the Gyôr
 Industrial Park decided to
build a research and
 development centre. The
 foundation stone of the
building has been laid re-
cently at the Gyôr site. 
The company was foun-
ded over twenty years
ago, and since then has
been involved in the de-
sign and implementation
of target machines, manu-
facturing and assembly
 lines, conveyor systems
and manufacturing equip-
ment of their own design,

Propex Hungary Manufac-
turing Ltd., present in the
industrial park, has celeb-
rated the twentieth anni-
versary of its foundation.
When it was started, the
plant was owned by US
Amoco. Later on BP Glo-
bal also came on board,
so the company operated
as BP-Amoco then. In
2004, the plant was sold
again, and the company
continued as Propex from
2005. 
The main profile of the
company is fabrics manu-
facturing. A thousand tons

of polypropylene are pro-
cessed monthly, produ-
cing 15 million square
metres of fabrics. One
hundred per cent of their
products is exported, their
clients are the biggest rug
manufacturers, including

The Hungary plant of the Rehau Group was opened
three years ago. On this occasion, the management
of the company held a ceremony, where besides the
management of the parent company representatives
of their most important partner, Audi, and racers of the
Audi Motorsport Team were also present. 
The Rehau Group has been present in Hungary for over
20 years. The 24,000 sqm car industry unit in Gyôr star-
ted its operations in the autumn of 2013, dealing with
the injection moulding, varnishing and fitting, and just-
in-time delivery of various types of Audi bumper. The
Gyôr unit presently employs more than 430 people. 
At the birthday ceremony, plant director Ferenc Hor-
váth said in the past three years the employees have
transformed into a competent team, and this commu-
nity will do its best to make Rehau Gyôr successful.
Steffen Gruber, member of the board of Rehau emp-
hasized that thanks to the everyday work and diligence
of the employees parts have been delivered to the great
satisfaction of partners, primarily for Audi, for years. 
After the speeches the birthday cake arrived, which
was sliced by C.E.O. Matthias Krüger, and distribu-
ted to the employees himself together with plant di-
rector Ferenc Horváth.

Visimpex-Hungary Ltd,
which has been dealing
with the wholesale and
partly manufacturing of
screws, fittings and other
products, has been pre-
sent in the industrial park
since 2003. Every day
about thirty tons of pro-
ducts arrive in and leave
the warehouses. The  sales
force consists of eight
representatives, while in
the Gyôr headquarters
three customer service at-
tendants make sure part-
ners have an immediate
answer to any question
which may arise. 
The company is develo-
ping continuously, therefore
the owner thinks it is time
the venture tries sales ab-
road as well, besides the
Hungarian market. They
primarily target neighbou-
ring, post-socialist mar-
kets, where they would like

Delta-Tech: Foundation stone
laying ceremony

on individual order. The
profile of the company
includes automation, ro-
bot technology and
system integration, and
provides PC and IT servi-
ces to its customers. The
company’s clients are
mostly from the vehicle
and electric industry, but
the venture is also present
in the plastic and metal
processing, energy and
chemical industries as
well. At their sites in Balas-
sagyarmat, Bátonyterenye
and Gyôr altogether 73
people are employed, and

in the new research and
development centre in
Gyôr they will employ 15
people initially, and they
wish to expand later. 
The construction of the
R+D centre in Gyôr is a
huge leap for us to be a
dominant machine manu-
facturer in Europe, CEO Ti-
bor Oravecz said at the fo-
undation stone laying cere-
mony. For the 713 million
HUF project Delta-Tech
won a 253 million subsidy
HUF at the Economic De-
velopment and Innovation
Operation Programme. 

Propex: Eighty times
around the world

Egypt, the Netherlands
and Belgium. At the press
conference, they indica-
ted the volume of produc-
tion with a spectacular
comparison: 160 million
square metres of fabric is
manufactured in Gyôr
each year. If we laid it in
one metre wide stripes, it
would reach around the
globe four times. If we cal-
culate with the period of
twenty years, this means
they reached around the
Earth eighty times. 
The ceremony had ano -
ther reason as well: the di-

rector of the plant, Friedel
Johann Hessling resig-
ned, and the position was
taken over by Tim Ben-
nett, who has been wor-
king in Hungary as a pro-
duction manager for five
years. 

Rehau: The Gyôr plant
is three years old 

Visimpex: Growth for export 
to provide for wholesalers.
In export sales their internet
presence will have a domi-
nant role: their customers
will have the opportunity to

browse their webstore and
order in English. 
In order to expand their
warehousing capacity, the
company has started a
220 million HUF project, a
hall of 1500 sqm and 7

metres high will be const-
ructed at the site, which
will be ready by Novem-
ber. Serving customers
will take place by classic

warehousing technology,
using forklifts, and the so-
ul of the system is the fine-
tuned, tailor-made IT
background providing for
the quick and punctual
service of customers. 

A thousand tons of polypropylene are
processed monthly at the company,
producing 15 million square metres of fabrics
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Die im Industriepark Gyôr
ansässige Delta-Tech Mér-
nöki Iroda Kft. (Delta-Tech In-
genieurbüro GmbH.) hat
sich zum Bau eines zentra-
len Entwicklungszentrums
entschlossen. Der Grund -
stein für den Komplex wurde
vor nicht allzu langer Zeit auf
dem Gyôrer Standort gelegt.
Die Firma wurde vor mehr
als zwanzig Jahren gegrün-
det, seither beschäftigt sie
sich entsprechend der indi-
viduellen Bedürfnisse mit
dem Entwurf und der Anfer-
tigung von selbst entworfe-
nen Spezialmaschinen, Fer-
tigungs- und Montagelinien,
Verpackungslinien, Förder-
techniksystemen sowie

Das zwanzigjährige Ju-
bileum seine Gründung
feierte die im Industrie-
park ansässige Propex
Magyarország Termelô
Kft. (Propex Ungarn Pro-
duktions-GmbH.) Zu Be-
ginn gehörte die Fabrik
der amerikanischen
Amoco. Nicht viel später
stieg auch die BP Global
ein, so dass sie unter
dem Namen BP-Amoco
weiter arbeitete. 2004
wurde die Fabrik dann

Vor drei Jahren wurde die
ungarische Fabrik der Re-
hau-Unternehmensgrup-
pe im Industriepark von
Gyôr errichtet. Aus die-
sem Anlass veranstaltete
die Firmenleitung eine
Feier, auf der neben den
Vertretern des Manage-
ments vom Mutterunter-
nehmen die wichtigsten
Partner, die Mitarbeiter
von Audi sowie die Renn-
fahrer vom Motorsport -
team Audi erschienen.

Die Rehau-Unter neh mens -
gruppe ist schon über 20
Jahre in Ungarn ansässig.
Die Autoindustrieeinheit
von Gyôr auf 24.000
Quadratmetern nahm im
Herbst 2013 seinen Betrieb
auf, in der man sich mit
dem Spritzgießen, dem
Lackieren und Montieren,
sowie dem just-in-time
Transport von Stoßstan-
gensystemen der verschie -
denen Audi-Typen be-
fasst. Die Gyôrer Einheit

Fast zwanzig Jahre ist die Visimpex-Hun-
gary Kft. im Großhandel von Schrauben,
Verbindungselementen und sonstigen
befestigungstechnischen Produkten aber
teilweise auch mit deren Herstellung auf
dem ungarischen Markt tätig, und seit
2003 arbeitet sie auf dem Gelände des In-
dustrieparks. Täglich kommen und
gehen über 30 Tonnen Waren in das La-
ger hinein und wieder hinaus. Der Ver kauf
wird von 8 Vertretern unterstützt, in der
Zentrale Gyôr garantieren 3 Mitarbeiter
des Kundendienstes, dass die Partner
eine sofortige Antwort auf ihre aufgetrete-
nen Fragen erhalten. 
Durch die kontinuierliche Entwicklung des
Unternehmens hält der Besitzer die Zeit für
gekommen, dass sie aus dem ungari -
schen Markt heraustreten und ihre Waren
auch im Ausland verkaufen. In erster Linie
sollen die Märkte der Nachbarländer, der

Rehau: Die Fabrik in Gyôr
ist drei Jahre alt

beschäftigt gegenwärtig
mehr als 430 Personen. 
Auf der Geburtstagsfeier
sagte Werkleiter Ferenc
Horváth: die Mitarbeiter
sind in den vergangenen
Jahren zu einer kompeten-
ten Mannschaft gereift, und
diese Gemeinschaft wird
auch in Zukunft alles dafür
tun, dass Rehau Gyôr wei-
terhin ergebnisreich sein
wird. Steffen Gruber, Mit -
 glied des Rehau-Verwal-
tungsrates hob hervor: Der

täglichen Anstrengung und
dem Fleiß der Arbeiter ist es
zu verdanken, dass seit
Jahren die Ersatzteile an die
Kunden zur Zufriedenheit
der Partner geliefert wer-
den, in erster Linie an Audi.
Nach den Ansprachen traf
die Geburtstagstorte ein,
die Matthias Krüger, der
Exekutivdirektor aufschnitt
und in der Gesellschaft
von Fabribleiter Ferenc
Horváth unter die Mitarbei-
ter verteilte.

Propex: Achtzig Mal um die Erde
erneut verkauft, ab 2005
führte sie ihrer Tätigkeit
als Propex fort.

Das Profil der Firma ist die
Gewebeherstellung. Mo-
natlich werden tausend
Tonnen Polyäthylen verar-

beitet, woraus 15 Millionen
Quadratmeter Gewebe
hergestellt werden. Ihre

Produkte werden zu hun-
dert Prozent exportiert, ih-
re Käufer sind die größten
Teppiche herstellenden

Länder, wie Ägypten, die
Niederlande und Belgien.
Mit einem vorstellbaren

Vergleich kenn zeich -
nete man das Produkti-
onsvolumen auf der in
der Fabrik abgehalte-
nen Pressekonferenz.
Jährlich werden 160
Millionen Quadratmeter
Gewebe in Gyôr produ-

ziert. Wenn wir dies in ei-
nem 1 Meter breiten Strei-
fen ausbreiten würden,
dann würde es vier Mal

um die Erde reichen.
Wenn wir es für alle zwan-
zig Jahre berechnen, dann
würde man damit achtzig
Mal die Erde umspannen.
Die feierliche Gedenkver -
anstaltung hatte auch
einen anderen Grund. Der
bisherige Werkleiter, Frie-
del Johann Hessling, trat
in den Ruhestand, den
Staffelstab übernahm Tim
Bennett, der seit fünf Jah-
ren als Produktionsleiter in
Ungarn tätig ist.

Visimpex: Erweiterung für den Export
sogenannten „sozialistischen” Länder an-
visiert werden, wo sie die Großhändler ver-
sorgen möchten. Im Exporthandel wird
der Erreichbarkeit über Internet eine
Schlüsselrolle zugedacht: Im englisch -
sprachigen Web-Shop können die Kun-
den dann aus ihrem Angebot wählen.
Um die Lagerkapazität zu erweitern, wur-
de eine 220 Millionenhohe Investition in
Angriff genommen, am Standort wird
eine Halle mit einer Grundfläche von
1500 Quadratmetern und einer lichten
Höhe von 7 Metern errichtet, die bis No-
vember fertiggestellt werden soll. Die
Bedienung der Kunden erfolgt mit der
klassischen Lagertechnologie durch die
Unter stützung von Elektrostaplern, die
Seele des Systems ist die im Hinter -
grund fein abgestimmte, angepasste
Informatik, die den Kunden eine schnelle
und präzise Bedienung garantiert. 

Delta-Tech: Grundsteinlegung
Bearbeitungsanlagen. Das
Profil hat sich um die Auto-
mation, Robotertechnik so-
wie die Gebiete der System -
integration erweitert, weiter-
hin bietet sie ihren Kunden
auch PC- und IT-Dienstleis-
tungen an. Die Kunden
kommen in erster Linie aus
der Automobil- und Elektro-
nikbranche, aber die Firma
ist auch in der Kunststoff-
und Metallverarbeitungs -
branche, in der Energie- so-
wie Chemieindustrie vertre-
ten. Die  Stand orte in Balas-
sagyarmat,  Bátonyterenye
und Gyôr  beschäftigen ins-
gesamt 73  Personen, im
neuen For schungs-und
Entwick lungs zentrum von

Gyôr wer den es noch
einmal 15 sein, wobei ihre
Anzahl später noch wach-
sen wird.
Die Errichtung des F+E-
Zentrums von Gyôr ist ein
großer Schritt, um Europas
maßgebender Maschinen-
bauentwickler zu werden —
sagte der Geschäftsführer
Tibor Oravecz auf der Feier
anlässlich der Grund -
steinlegung. Für die jetzt be-
ginnende  Investition von
713 Millionen HUF hat die
Delta-Tech 253 Millionen
HUF Fördermittel über Be-
werbung am operativen
Programm für Wirtschafts -
entwicklung und Innovation
gewonnen.

Monatlich werden tausend Tonnen
Polyäthylen verarbeitet, woraus 15 Millionen
Quadratmeter Gewebe hergestellt werden.
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Ebben az évben ünnepli alapításának huszadik
évfordulóját az Alprosys Célgépgyártó Kft. A két
évtizedre mint a folyamatos fejlôdés idôszakára
tekinthet vissza a közelmúltban kizárólagos ma-
gyar tulajdonba került vállalkozás; a manuálisan
mûködô szerelôsorok gyártásától jutottak el a
bonyolultabb vezérléssel ellátott, automatán
vagy félautomatán mûködô berendezésekbôl
álló gyártósorok teljes kivitelezéséig. A jubileu-
mot is bôvítéssel teszik emlékezetessé: az új
gyártócsarnok birtokbavételével hamarosan
1800 négyzetméterre bôvül a gyártási terület.
Az 1996-ban, túlnyomórészt német tulajdonosi
háttérrel alapított Alprosys Kft. 2001-ben vásá-
rolt telephelyet és épített irodaépületet, vala-
mint 1100 négyzetméteres gyártócsarnokot a
Gyôri Ipari Parkban. A cég életében fontos lé-
pés volt 2008-ban a saját forgácsolóüzem ki-
alakítása hagyományos gépekkel és meg-
munkálóközpontokkal, majd 2012-ben a kecs-
keméti, idén pedig a budapesti képviselet
megnyitása. Ez utóbbi lépésre már a magyar
tulajdonú Pannon Bau cégcsoport tagjaként
került sor, hiszen 2015 januárjában 100 száza-
lékos hazai tulajdonba került a társaság.
Az Alprosys Kft. egyedi gépgyártónként nem ren-
delkezik fix termékpalettával. Minden egyes be-
rendezést, szerelôsort egyedileg, a partnerek igé-
nyei szerint terveznek meg, gyártanak le, szerel-
nek össze és helyeznek üzembe. Két fô tevé-
kenységi kör határolható el markánsan: az egye-
di gépgyártás, valamint a géptelepítés. Elôbbi au-
tomata, félautomata célgépek, szerelôsorok, sze-

Propex: Nyolcvanszor a Föld körül
> | 1. oldalról

Az ünnepi megemlékezésnek volt
egy másik apropója is. Az eddigi
gyárigazgató, Friedel Johann
Hessling nyugdíjba vonult, a sta-

fétabotot Tim Bennett vette át, aki
öt éve Magyarországon dolgozik
termelésvezetôként. Hessling úr a
kezdetektôl Gyôrben dolgozott,
az elsô három évben a két ügyve-
zetô egyike volt, 2000-tôl pedig

egyedüli ügyvezetôként irányította
a gyárat egészen 2016. júliusi
nyugdíjazásáig. 
Alapításakor a gyár a nyolcvanas
évek egyik vezetô amerikai olaj-
vállalatának, az Amocónak a tulaj-

donában volt. Nem sokkal ké-
sôbb beszállt a BP Global is, így
BP-Amoco néven mûködtek to-
vább. 2004-ben  újra  eladták  a
gyárat, majd 2005-tôl mint Propex
folytatták.  

A cég profilja a szövetgyártás.
Havonta ezer tonna polypropilént
dolgoznak fel, s 15 millió négyzet-
méter szövetet állítanak elô. Ter-
mékük száz százalékát exportál-
ják, a vevôik a legnagyobb szô-
nyeggyártó országok, így Egyip-
tom, Hollandia és Belgium.
Érzékletes hasonlattal jelezték a
termelés nagyságát a gyárban
tartott sajtótájékoztatón. Évente
160 millió négyzetméter szövet
készül Gyôrben. Ha ezt egy méter
széles csíkokra terítenénk, akkor
négyszer körbeérné a Földet. Ha
húsz évvel számolunk, akkor
nyolcvanszor érné körbe a Földet.
„Munkaerôgondjaink sosem vol-
tak, figyeljük, máshol mennyi a fi-
zetés, s mivel nálunk több, szíve-
sen dolgoznak nálunk az embe -
rek, fluktuáció  alig van” — jelezte
Tim Bennett, hogy nem kell va-
dászniuk a munkásokra.
Randy Powel, a nemzetközi vállalat-
csoport operatív igazgatója megkö-
szönte Friedel Hessling munkáját,

Alprosys: Tovább bôvül a gyártási terület
relôállomások teljes kivitelezését jelenti egyedi
igények alapján, mely magába foglalja a mecha-
nikus és villamos tervezéstôl kezdve az alkatrész-
gyártáson át a berendezés üzemkész átadásáig
tartó folyamatot. Az egyedi gépgyártás mellett
foglalkoznak géptelepítéssel, a szakembergárda

nagy tapasztalatot szerzett többtonnás gépek
csarnokokba való be- és kiszállításában, épüle-
ten belüli mozgatásában. Ennek megfelelôen
akár komplett gyártósorok áttelepítését, illetve 50
tonnáig egyedi gépek mozgatását is vállalják.
Megrendelôik különféle iparágakból kerülnek ki,
de fôként multinacionális autóipari vállalatok, va-
lamint azok beszállítói találhatóak meg a partne-

rek között, úgy mint az Audi, a Continental, az Ibi-
den, a Bosal, a Hi-Lex vagy éppen a Suzuki.
A cég dinamikus fejlôdése nyomon követhetô a
számokon keresztül is. Az alkalmazottak száma
2001-ben 33 fô volt, ez 2010-re 71 fôre nôtt, idén
pedig átlépték a 100 fôs dolgozói létszámot. Im-
ponáló a forgalom növekedése is, hiszen ez 5 év
alatt megduplázódott, tavaly az árbevétel megkö-
zelítette a hárommilliárd forintot. A vevôi elégedett-
ség alapját a felkészült szakembergárda jelenti:
mechanikus, villamos tervezômérnökök és szere-
lôk, valamint programozók együttmûködô csoport-
jai teszik lehetôvé, hogy az ötlettôl a tervezésen és
gyártáson át a beüzemelésig tartó folyamat minden
elemében a megrendelô igényeinek megfelelô,
 kiváló minôségben teljesítsen az Alprosys csapata.
A létszám és a vevôi igények növekedésének
természetes eredménye, hogy a vállalkozás ki-
nôtte a gyártási területét. Ezért hamarosan bir-
tokba veszik azt az 1800 négyzetméteres csar-
nokot, mely már korábban megépült a telep-
helyen. Itt kap helyet majd a forgácsoló- és a
szerelôüzem, a két tevékenység a korábbinál
másfélszer nagyobb területen foly tat hat ja
mûködését. A munkafolyamatokat kiszolgáló
egyéb irodahelyiségek a csarnokhoz kapcso-
lódó épület négy szintjén kapnak helyet. Az új
csarnok új berendezéseket is fogad, eszterga-
és marógépek, megmunkálóközpontok várnak
itt beüzemelésre. A tervek szerint jövô év elsô
negyedévében indul meg itt a termelés.

| alprosys.hu

akinek személye kulcsfontosságú
szerepet játszott a gyôri üzem sike-
rében. Egyúttal gratulált az új veze-
tônek, Tim Bennettnek, s annak a
reményének adott hangot, hogy
közösen újabb húsz év sikereit él-
hetik át Magyarországon.
A Propex amerikai tulajdonú cég,
központja Chattanogában található,
Magyarországon kívül Lengyelor-
szágban és az Egyesült Királyság-
ban is van gyáruk. A Propex utoljára
2001-ben került reflektorfénybe: a
szeptember 11-i merénylet után,
mint amerikai cég Gyôrben kiemelt
rendôrségi védelmet kapott.

| propexglobal.com
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Visimpex: Növekszik a raktárkapacitás
> | 1. oldalról

A Visimpex a megalapítását követô
években évrôl évre 8-10 százalék-
kal növelte árbevételét — utalt a kez-
deti idôszakra Kosár Dezsô ügyve-
zetô igazgató, a cég tulajdonosa. —
Ez a folyamat a 2008-as ingatlan -
piaci krach és általános gazdasági
recesszió miatt torpant meg, ám
háromévi stagnálás után ismét ja-
vultak az eredmények. 2012 óta is-
mét évi 10 százalék körüli forga-
lomnövekedést produkálunk. 

Jelenleg a hazai piacot látja el a
Visimpex, a kínálatban megtalál-
hatóak az ISO és DIN szabvány
szerint legyártott csavarok,
egyedi igények, mûszaki rajzok
alapján készült kötôelemek — fém-

A fôként egyedi gépek, gépsorok
tervezésével, gyártásával, szervi-
zelésével és az ezzel összefüggô
alkatrészek kereskedelmével fog-
lalkozó Jankovits Hidraulika Kft.-
nél a nyár elején látványos építke-
zés kezdôdött. A meglévô kétszin-
tes irodaépület fölé egy 160 négy-
zetméteres harmadik szint épül,
ahol új irodákat és tárgyalókat
akakítanak ki. A cég ez év végéig
még legalább 3-4 mérnökkel sze-
retné bôvíteni csapatát, akik a ke-
reskedelem, a PLC programozás
és a projektmenedzsment terüle-
tén fognak dolgozni, de az eme-
letráépítés még további létszám-
bôvülést is lehetôvé tesz.
Az egyedi, automatizált gépek
iránti igény nemcsak a jár mû -
iparban, de az élelmiszeriparban
és a feldolgozóiparban is folya-
matosan növekszik, ami egyre
több munkát és egyre nagyobb
munkaerôigényt jelent a cég szá-
mára. A jelenleg már több mint 50

bôl, különféle ötvözetekbôl és
mûanyagból egyaránt —, akárcsak
az egyre nagyobb nép sze rû ség -
nek örvendô építôipari ragasztók,
ipari spray-k, munkavédelmi fel-
szerelések, hegesztéstechnikai
termékek. Naponta mintegy har-
minc tonna termék érkezik és tá-
vozik a raktárakból. Az értékesí-
tést nyolc képviselô segíti, a gyôri
központban három ügyfélszolgá-
lati munkatárs garantálja, hogy a
partnerek azonnal választ kapja-
nak felmerülô kérdéseikre.

A vállalkozás tevékenységének fon-
tos eleme az egyedi projektekben
való részvétel. Széles körben hasz-
nálják az ipari parkban elôállított,
napelemekhez tervezett komplett
tartórendszert, de hamarosan indul

egy új sporteszköz sorozatgyártása
is, melyhez szintén a Visimpex szál-
lítja a gyártóval közösen tervezett,
innovatív rögzítôelemeket.
Kosár Dezsô tulajdonos úgy látja,
eljött az ideje annak, hogy a ma-
gyar piacról ki-
lépve külföl-
dön is értéke-
sítse termékeit
a cég. Elsô-
sorban a
szomszédos,
úgynevezett „volt szocialista” or-
szágok piacát célozzák meg, ahol
nagykereskedôket szeretnének
ellátni. Az exportkereskedelem-
ben kulcsszerepet szánnak az in-
ternetes elérhetôségnek: angol
nyel vû web áruházban válogathat-
nak a kínálatból majd a vevôk.
A tervek megvalósításának elen-
gedhetetlen feltétele a tárolókapa-
citás bôvítése, hiszen ahogy Kosár
Dezsô fogalmazott: „Ígéreteket
nem tudunk értékesíteni, az árunak
itt kell lennie a raktárunkban.” Ezért
220 millió forintos beruházásba
fogtak, a telephelyen 1500 négy -
zetméter alapterületû, 7 méter bel-
magasságú csarnok épül, mely
várhatóan novemberre készül el. A
vevôk kiszolgálása klasszikus rak-
tártechnológiával, elektromos tar-
goncák segítségével történik majd,

a rendszer lelke a finomra hangolt,
testre szabott informatikai háttér,
mely biztosítja a megrendelôk
gyors, pontos kiszolgálását, még-
pedig — ahogyan eddig is — 24 órán
belül. A korszerû számítógépes

szoftverekkel optimalizálhatóak a
bejárási útvonalak, a mennyiségek,
és elkerülhetô a költségnövelô túl-
készletezés is. — A saját beszerzés
és az értékesítés között jelentôs az
idôeltolódás, öt-hat hónappal elôre
kell gondolkodnunk — magyarázta
el a helyzetet az ügyvezetô-tulajdo-
nos. — Figyelembe vesszük a ko-
rábbi évek tapasztalatait, kalkulá-
lunk a szezonalitással, a piaci tren-
dekkel. A megfelelô hatékonyság-
hoz, a vevôi igények magas szín-
vonalú kiszolgálásához szükség
van erre a háttérre.
A külföldi piacra lépéshez bizto-
san szükség lesz a cégnél export-
menedzser alkalmazására, s ha a
kereslet felfut, további létszámbô-
vítéssel is számol a Visimpex.

| visimpex.hu

Jankovits Hidraulika: Irodabôvítés kezdôdött
fôvel dolgozó vállalkozásnak
ezért is elengedhetetlen a megfe-
lelô szakember-utánpótlás bizto-
sítása. A kft. az idei nyár folyamán
a gyôri mûszaki középiskolákból,
illetve a mûszaki egyetemekrôl a
szokottnál jóval több tanulót, illet-
ve hallgatót fogadott gyakorlatra.
Ennek nem titkolt célja, hogy az
ide érkezô fiatalok az itt töltött 4-6

hét alatt bekapcsolódjanak a
munkába, valós feladatokat oldja-
nak meg és közvetlen közelrôl
megtapasztalják az egyedi  gép-
gyártás folyamatait, majd tanul-
mányaik befejeztével munkatár-
sakká váljanak. 
Az elmúlt félév során sikerült a
Miskolci Egyetemmel kialakítani
egy hosszú távú együttmûködést,

melynek elsô lépéseként a cég
mérnökei tartottak elôadásokat
különbözô témákban az egyete-
men, majd három hallgató töltötte
itt hathetes nyári szakmai gyakor-
latát. A Széchenyi István Egyetem
Practing Programján keresztül
már a kezdetektôl érkeznek hall-
gatók a vállalathoz, de idéntôl a
kkv-k számára még kedvezôbb
Practing Plusz Programnak is tag-
ja lesz a Jankovits Hidraulika Kft. 
A megrendelések számának nö-
vekedése, a létszámbôvülés és a
tavalyi évhez képest várható 10
százalékos árbevétel-növekedés
azt mutatja, hogy az irány jó és a
cégnek sikerül kilépnie a „hidrau-
likus skatulyából”. Aki szereti a
változatos munkát, a családias
környezetet és szeret tanulni a ta-
pasztalt kollégáktól, az a Janko-
vits Hidraulika Kft.-nél hosszú tá-
von megtalálja a számítását.

| jankovitshidraulika.hu

Az exporttevékenység
megkezdésének elengedhetetlen feltétele
a tárolókapacitás bôvítése



Hírpark

Hivatalosan is átadták a Gyôri Ipari Park iparvágányának
újabb szakaszát. A meghosszabbított sínpáron már az Audi
kettes számú logisztikai központját is elérik a vonatok és a te-
rület valamennyi vállalkozása számára jó lehetôséget kínál a
vasúti közlekedés olcsó és környezetbarát szállítási megol-
dások alkalmazására. A fejlesztést teljes egészében a gyôri
önkormányzat finanszírozta, az 550 méter hosszú vasúti pá-
lya kiépítése 450 millió forintba került. Az átadási ünnepségen
elhangzott: januárban megkezdôdhet az ipari park területé-
nek további bôvítése.
Fekete Dávid alpolgármester és Görög Tibor, a Gyôri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. igazgatója vágta át a nemzeti szalagot a ki-
bôvített vasúti vágány átadásán. Köszöntôjében az alpolgár-
mester hangsúlyozta: az önkormányzat mindent megtesz annak
érdekében, hogy Gyôr vonzó gazdasági környezetet biztosítson
a már mûködô és a letelepedni szándékozó cégeknek egyaránt.
Ennek jegyében az elmúlt idôszakban nagyon sok fejlesztést
tudtunk végrehajtani, amely elsôsorban a város gazdasági infra -
struktúráját érintette, nagyon sok utat újítottunk fel, és igyekszünk
az ipari park környékén is olyan beruházásokat elvégezni,
amelyek az itt mûködô vállalkozásokat segítik — mondta el Feke-
te Dávid alpolgármester. Gyôr számára az Ipari Park stratégiai
fontosságú, ezért a 450 millió forintos beruházást teljes egészé-
ben a város finanszírozta a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
anyavállalata, a Gyôr-Szol Zrt. bevonásával. Rámutatott a város-
vezetô arra is, hogy az ipari parkban már nincs hely, ezért a jövô
évben megkezdôdhet az ipari park területének bôvítése, hogy
újabb vállalkozások találhassanak otthonra Gyôrben.
Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igaz-
gatója a hivatalos átadáson elmondta: az új szakasz már jó ide-
je vizsgázik, hiszen az iparvágányon már hónapok óta szállítják
az árut, naponta négy-öt, de esetenként hat szerelvény is köz-
lekedik. Görög Tibor kiemelte azt is, az iparvágány megépítése
azért is fontos volt, mert ezzel tehermentesíteni tudják Gyôrt a
teherforgalom egy részétôl. A kamionok a logisztikai centrumba
szállítják az alkatrészeket, ott lepakolják, majd az iparvágányon
keresztül jut el az Audiba. Ezzel a megoldással kímélik a kör-
nyezetet, és a közutakat is jelentôs igénybevételtôl mentesítik. A
munka határidôre, kiváló minôségben készült el, a használat
során eddig semmilyen minôségi kifogás nem merült fel.
2013-2014-ben, a bôvítés elsô szakaszában 1,9 kilométeres
vágány épült, melynek összes költsége meghaladta a 800
millió forintot. Az idei beruházással összesen 550 méterrel
nôtt a sínpárok hossza, valamint két kitérô, térvilágítás és
életvédelmi korlát is készült.

| ipgyor.hu

Vágánybôvítés:
Hivatalos átadás

„Hiszünk a szaktudásban!”
— ez a szlogen, melynek
jegyében már közel húsz
éve tevékenykedik a Power-
Tools Kft., illetve jogelôdjé-
nek csapata a forgácsoló-
szerszámok forgalmazásá-
nak és gyártásának piacán.
Folyamatos növekedést
produkált a vállalat az el-
múlt évtizedekben, ami elô -
ször a termékskála jelentôs
bôvülésében mutatkozott
meg, majd új termékdivízió
létrehozása, tavaly pedig új
üzemcsarnok építése jelen-
tett fontos mérföldkövet a
cég életében.
A vállalkozás ter mék pa let -
tája 2005-ben bôvült ug rás -
szerûen. A kínált termékek
körébe bekerültek a Komet,
a Jel, a Dihart, a Mimatic,

TBT, a Haimer és a Vergna-
no márkák, így ezzel a re-
pertoárral már a mechani-
kus megmunkálás teljes te-
rületét lefedték: esztergálás-
ra, marásra, a legkülönfé-
lébb furatmegmunkálási
technológiák alkalmazására
alkalmas termékekkel állnak
a partnerek rendelkezésére.
A folyamatos fejlôdésnek
köszönhetôen 2010-ben
kezdtük el saját brand épí-
tését — folytatta a cégtörté-
net ismertetését Déri Attila
ügyvezetô igazgató. — En-
nek keretében egy német
gyártó tömör keményfém
maróit és fúrószerszámait
forgalmazzuk a Power-Tools
márkanév alatt.
Az üzleti partnerek elsôsor-
ban az autóiparban tevé-
kenykednek, a vásárlók kö-
zött megtalálható a Wes-

Power-Tools: Forgalmazás
és szerszámgyártás

cast, a Nemak és Knorr
Bremse is.
A sikeres növekedés új
termékdivízió indítását tet-
te lehetôvé 2012-ben. A
megrendelôk igényeinek
még szélesebb körû kielé-
gítése érdekében a Power-
Cool Kft. néven létrehozott
test vérvállalat hûtô-kenô
anyagok, emulzióképzôk,
vágóolajak forgalmazását
kezdte meg.
Nem meglepô módon a pi-
aci sikerek, a kapacitás és
a létszám bôvülése miatt a
cég kinôtte telephelyét. A
probléma megoldását an-
nak a komplexumnak a fel-
építése jelentette, melyet
2015 elején vettek birtokba
a munkatársak. A 9 000
négyzetméteres telken ál-

ló, 1200 négyzetméter
alap te rületû üzemcsarnok-
ban és a hozzá tartozó 750
négyzetméteres irodaépü-
letben ma már 22 alkalma-
zott dolgozik. A jelentôsen
megnövekedett hely lehe-
tôvé tette azt is, hogy a for-

galmazás mellett a gyártá-
si tevékenység is bekerül-
jön a Power-Tools tevé-
kenységei körébe.
Az új csarnokot eleve azzal
a céllal is építettük, hogy a
szerszámforgalmazás mel-
lé szerszámgyártást is tud-
junk nyújtani partnereinknek
— mondta le a beruházásról

Déri Attila. — Jelenleg az
üzem ben öt új be szer zésû
CNC-gép található, kiépített
mérôszobával, szerszám-
bemérôvel, zsugor és ki -
egyensúlyozó technikával.
Ezzel a háttérrel nemcsak
szerszámokat tudunk gyár-
tani, hanem speciális vevôi
igények alapján kisszériás
alkatrészeket, prototermé-
keket is. Ez a fejlesztés le-
hetôvé teszi, hogy a partne-
reinket testre szabottan, az
egyedi elképzeléseiket fi-
gyelembe véve, a lehetô
leggyorsabban és leggaz-
daságosabban tudjuk ki-
szolgálni. CNC-gépeink bô-
vülésével párhuzamosan
keressük azon megbízókat,
partnereket, melyekkel — le-
hetôleg nagy bonyolultságú
— alkatrészek gyártásáról
tárgyalhatunk, legyen akár
kis vagy nagyobb széria-
munka. Nagy hangsúlyt
fektetünk a gyors reagá -
lásra, míg versenytársaink
többsége 10-12 hét alatt
vállalja egy-egy egyedi
szerszám, készülék elôállí-
tását, mi — bonyolultságtól
függôen — 2-4 héten belül
letesszük a kész terméket.
Partnereik részére nem-
csak bérforgácsolást, de
3D koordinátamérô gépen
és konrútgráfon bérmérést
is vállalnak. A gyártott alkat-
részek utókezelését, mint a
barnítást, koptatást házon
belül végzik, míg a hôkeze-
lési és egyéb felületkezelési
eljárásokat beszállító part-
nerekkel oldják meg.

A vállalkozás tervei között
szerepel még ebben az
évben egy-egy sík- és
palástköszörû és további
két megmunkáló központ
beszerzése, valamint a
2015-ös, 1,16 milliárdos
forgalom túlteljesítése.
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Az új csarnok építése
lehetôvé tette a forgalmazás mellett
a szerszámgyártás megkezdését is


