CÉGISMERTETŐ
Gyár és géptelepítés, gyártósorok áttelepítése külföldről is az egész ország területén.
Tervezéstől kulcsrakész átadásig, saját emelő berendezésekkel, képzett szakemberekkel.
A vállalat fő profilja telepítési projektek lebonyolítása. Tevékenységi körébe tartozik az
elektromos motorok javítása, felújítása, tekercselése, ill. gépek karbantartása is.
A folyamatos szakmai és géppark fejlesztés eredményeképpen mára teljes körű szolgáltatást
kínálunk a gép és gyártelepítéshez. Tervezési és szerelési munkáktól kezdve gépek gyáron
belüli és telephelyek közti szállításáig, a teljes infrastruktúra, elektromos és csőhálózat
kiépítéséig, a végső tesztekig és az átadásig.

Filozófiánk:
Megrendelőink géptelepítési, villamos gép felújítási, gépkarbantartási megbízásainak
elvégzése kiváló minőségben. Azért vagyunk, hogy partnereink műszaki elképzeléseit
szakszerűen megvalósítsuk.
Megbízóink megkeresésére gyorsan reagálunk, mindig korrekt visszajelzést adunk.
Megrendeléseiket hozzáértő, gyakorlott munkatársainkkal gyorsan és hatékonyan teljesítjük.
Mi a kihívásokra megoldásokkal válaszolunk. Szolgáltatásainkkal segítjük megrendelőink
rendelkezésre állását, szállítási biztonságát partnereik felé.

Stratégiánk:
Az eltelt tizenöt év alatt kialakultak azok a folyamatok cégünkön belül, melyek a dokumentált,
minőségi munkát megalapozzák. A vezetés egységes, a team vezetők, a régi kollégák értik
és betartják a vevőközpontú filozófiánkat.
Célunk, hogy jó technikai alapokon, profi szakember gárdával a piaci lehetőségeket
kihasználjuk. Technológiai, technikai és humán erőforrás fejlesztési tevékenységünket ezen
célok elérésére irányítjuk.

Biztosítások:
Ügyfeleink meglévő vagyontárgyainak és tevékenységünk biztosítására cégünk kiemelt
figyelmet fordít, így teljes körű (Európa területi hatályú) általános, munkáltatói és szolgáltatói
felelősségbiztosítással rendelkezünk – kiemelkedő kártérítési limitekkel. Ezek mellett
vállalkozásunk szerelési és építésbiztosítással is rendelkezik az ország egyik vezető
biztosító társaságánál.

Tanúsítványok:
A munkafolyamatok biztosítása és a magas minőség érdekében bevezetésre került az ISO
9001/2015 és az ISO 14001/2015 minőségirányítási rendszer.

TEVÉKENYSÉGEINK
1. Projekt rendszerű géptelepítések:
Magyarország egyik specialista szakcége vagyunk. Kollégáink többéves tapasztalata
garantálja, hogy bármely gépet, berendezést szakszerűen beszereljük a megbízónk által
meghatározott helyre.
Komplett gyárak áthelyezését, beüzemelését
megtervezzük és kivitelezzük.
Saját járművekkel, darukkal, emelő és
szerelőgépekkel
rendelkezünk.
Minden
szerszám és berendezés rendelkezésünkre áll
a szakszerű munka elvégzéséhez. Korszerű
ipari műgyanta felületen is alkalmazhatóak az
emelő berendezéseink
Tevékenységünk során mindig törekszünk
arra, hogy a kockázatokat a lehetséges
minimumra csökkentsük.

Humán erőforrásunk:
Feladataink ellátásához jelenleg 30 fő áll
rendelkezésünkre, melyet rövid idő alatt 50
főre tudunk fejleszteni állandó beszállítóink
bevonásával.
•

•

•
•
•

Projekt
mérnökök
angol
nyelvtudás, műszaki végzettség, jó
rajzolvasás,
projektirányítási
gyakorlat,
kifogástalan
számítástechnikai képzettség; 5-10
éves gyakorlat
Teamvezetők - nagy szakmai
tapasztalat és kivitelezői rutin, jó
rajzolvasás,
biztonsági
és
szabványismeret, a munkához szükséges számítástechnikai képzettség, részvétel a
fizikai munkában; 20-30 év gyakorlat
Géplakatosok - 5-15 év gyakorlat
Villanyszerelők - 5-20 év gyakorlat
Darukezelők- 10-25 év gyakorlat

Vállalunk:
o Komplett gyár és géptelepítés tervezését, kivitelezését fő vállalkozásban, külföldön is
o Gépek, gyártósorok villamos, levegő és vízhálózatának építését, szellőzés
technológiai szereléseket
o Gáztechnológiai szereléseket
o Kenőanyagok feltöltését, szűrését a hatályos környezetvédelmi szempontok szerint

Tervezés és lakatosipari munkák:
Cégünk alvállalkozó tervezőkkel képes AutoCad programokkal (3 D-ben is) részlettervek
elkészítésére, meglevő tervek igény szerinti módosítására.
Teljes lakatosipari hátterünkkel gyorsan és jó minőségben tudunk terveket kivitelezni.
Tapasztalatunk szerint nagy beruházásoknál fontos a gyors, rugalmasan reagáló lakatos
háttér.
Daruk és emelőgépek biztosítása:
Nagyobb beruházásoknál a szokásosnál kedvezőbb áron tudunk partnereinkkel helyszínre
telepített darukat biztosítani 12,5-200 T emelőképességgel.
Ugyancsak kedvező költségekkel tudunk önjáró szerelő kocsikat, kosaras berendezéseket
biztosítani teljes szervizháttérrel.
Ezeket a beruházásban résztvevő más vállalkozók is bérelhetik cégünktől.

2. Villamos gépek javítása és felújítása:
Egyen- és váltóáramú készülékek
tekercselése,
javítása,
elektromos
motorok felújítása, ill. forgó tengelyek és
alkatrészek dinamikus kiegyensúlyozása
/az Audi Motor Kft. legnagyobb villamos
motor felújító szolgáltatói vagyunk/.
Többéves tapasztalattal rendelkezünk
egészen
különböző
méretű
és
teljesítményű motorok felújításában.

Vállalunk:
•

Egyenáramú és váltakozó áramú
forgógépeket 1 kW-tól 300 kW-ig

•

Transzformátorokat 5 kVA-ig

•

Induktorokat

•

Emelőmágneseket

•

Mágnes-asztalokat

•

Elektromágneses tekercseket

•

Elektromos kuplungokat

•

Illesztő transzformátorokat

•

Forgó alkatrészek, tengelyek
dinamikus kiegyensúlyozását 3 kg
és 350 kg súlyhatár között 850 mm
átmérőig

3. Forgácsoló gépek felújítása és karbantartása:
Cégünk
évtizedes
tapasztalatokkal
rendelkezik
ipari
berendezések,
gyártóeszközök és gépek üzemeltetési
karbantartásában.
Szerződés
alapján
vállaljuk
gépek,
gyártósorok, komplett gyárak tervszerű
megelőző
karbantartási
rendszerének
kialakítását, üzemeltetését.

Vállalunk:
o Forgácsoló gépek, melegüzemi gépek, villamos motorok felújításának tervezését
o Hagyományos forgácsoló gépek hibaelhárító karbantartását
o Műszeres diagnosztikát
o Ipari hálózati villanyszerelési munkákat
o Érintésvédelmi méréseket
o Elosztó hálózatok és végpontok szerelését

REFERENCIÁK
1. Gépek és gyártósorok telepítése
Opel Szentgotthárd Kft. (Szentgotthárd)
Rába Nyrt. (Győr)
Audi Hungaria Motor Kft. (Győr)
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (Tatabánya)
Bosch Rexroth Pneumatika Kft. (Eger)
Robert Bosch Elektronika Kft. (Hatvan, Schwieberdingen, Kolozsvár)
Graboplast Zrt. (Győr, Tatabánya)
LUK Savaria Kuplunggyártó Kft. (Szombathely, Bühl)
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (Kecskemét, Schwieberdingen, München, Arcore)
Hoesch Építőelemek Kft., (Scheifling, Kreuztal, Felsőlajos)
Kingspan Kft. (Scheifling, Hradec Králové, Újhartyán)
Velux Magyarország Kft. (Fertőd)
CNC Rapid Kft. (Győr)
Autoliv Kft. (Sopronkövesd)
GE Hungary Kft. (Veresegyház)
Roto Elzett Certa Kft. (Lövő)
Siemens Zrt. (Budapest)
Propex Fabrics Kft. (Győr, Gronau)
Busch Hungária Kft. (Győr)
TIPA Vezérléstechnikai Kft. (Győr)
BPW-Hungária Kft. (Szombathely)
Thyssenkrupp Hungary Kft (Jászfényszaru és Debrecen)
Az utóbbi tíz évben gépek, gyártósorok és gyárak költöztetését, helyszíni szerelését
végeztük többek között Németországban, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában,
Svédországban, Romániában, Olaszországban, Svájcban, Szlovéniában valamint
Törökországban és Kínában. Felkészültek vagyunk további országokban való projektek
elvégzésére is.

2. Karbantartás, villamos motorok javítása és gépgyártás
Rába Jármű Kft., Rába Futómű Kft. (Győr)
Audi Hungaria Motor Kft. (Győr)
STS Technology Kft. (Győr)
Huber Packaging Group Kft. (Győr)
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

Üdvözlettel:
Miklósy Lajos
ügyvezető igazgató

