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Szolgáltatásaink elsősorban magas műszaki színvonalú erős- és gyengeáramú berendezések, 
irányítástechnikai, valamint üzemi felügyeleti rendszerek tervezésére, kivitelezésére irányulnak. Nálunk 
az Ipar 4.0 és a dolgok internetje (IoT) több évtizedes gyakorlat. 
A 90-es évek második felétől jelentkező megrendelői igények hatására szoftverfejlesztéssel bővítettük 
tevékenységünket, amelynek során a vállalkozások teljes műszaki tevékenységét lefedni képes, integrált 
információs rendszert hoztunk létre. 
Fejlesztésünk számos helyen – elsősorban közmű vállalatoknál – biztosítja a termeléssel, az erőforrások 
elosztásával és felhasználásával, a minőségbiztosítással, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos 
információk egységes, platformoktól független feldolgozását. 
 
2 éve alapítottuk mechatronikai üzletágunkat, ahol egyedi célgépek tervezésével, gyártásával, 
beüzemelésével foglalkozunk. Ez az üzletág 1 év alatt elérte a cégünk árbevételének 20%-t, célunk ezen 
ágazatunk további dinamikus fejlesztése. Jelen pályázat célja is ehhez kapcsolódik. Megrendelőink 
részéről a mérnöki szolgáltatáson felül egyre erőteljesebb igényként merül fel az automatizáláshoz és 
irányítástechnikához szükséges gépek, berendezések előállítása, üzembe helyezése.  
Társaságunk jelenleg nem rendelkezik lemezmegmunkálásra és forgácsolásra alkalmas gépekkel, 
berendezésekkel, ezért az ilyen igényeket külső szolgáltatóktól rendeljük meg. Az új szerszámgépekkel 
a villamosipari és mechatronikai megrendeléseink teljesítéséhez szükséges prototípusok, gépelemek 
gyártását szeretnénk biztosítani.  
A gyártmánytervekben szereplő egyedi méretű és formájú alkatrészek saját gyártásban történő 
előállítása lehetővé teszi az alacsonyabb önköltség elérését, a megrendelői igényekhez való gyors, 
rugalmas alkalmazkodást, a szállítói kitettség csökkentését. 
 A lemezvágó és élhajlító gépekkel különböző kapcsoló- és vezérlőszekrény elemek, védőlemezek, 
burkolatok, rácsok, merevítők, tálcák, tartókonzolok előállítását tervezzük. A forgácsoló gépeket az 
általunk tervezett célgépek megépítéséhez szükséges gépágyak, konzolok, tengelyek, csapok, görgők, 
egyéb rögzítő és kötőelemek gyártására kívánjuk használni.  
A gépek időleges szabad kapacitásának kihasználására kisebb sorozatok bérgyártását tervezzük a 
gépiparban működő más vállalkozások számára. 
A vállalkozás konvergencia régióban, Veszprémben található székhelye 1995 óta működik. 



 

• a projekt befejezési dátuma: 2021.02.28. 

• projekt azonosító száma: GINOP-1.2.10-19-2019-00129 


