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SZÜLETÉSNAPOMRA
Harmincöt éves lettem én
tán meglepetés e fejlemény
csecsebecse:

Villamosban fogy a réz,
e vezérlés is lassan kész
bizony,
bizony.

dolgozunk mi eleget,
csinálunk sok projektet
veled,
neked.

Cement, konzerv, téglagyár
az asszony meg otthon vár,
teljes
öröm.

Harmincöt évünk elszelelt
unalmasan sose telt.
Az ám,
komám!

Eplan rajzot készít, szépet,
így forgatunk sok-sok gépet
pörög,
s forog.

Lehettünk volna oktatók,
nem ily csavarhúzó forgatók
vezérlők,
szabályozók.

PLC-t is programoz,
számlál, mozgat, monitoroz
IO
Cio!

De nem lettünk, mert Pécsett
a sok munkánk végett
építkeztünk,
s dolgoztunk.

Készítünk mi sok-sok panelt,
érzékelőt, szabályozót, s éppen mi kell,
induktív,
kapacitív!

Lakatos műhelyben ég a fény,
ott készül a sok szekrény.
Hajlító,
csiszoló!

Ha örül s elégedett a Partner,
akkor kerül elő a ser,
öröm,
söröm.

Festőnknél már száll a por,
kész lehet már bármikor
Gyurka,
munka.

KONTAKT népe ünnepel
poharadat emeld fel
koccintani!
(József Attila után szabadon)
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35 év

KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó,
Jelenleg az egyik legfontosabb feladatunk
a csapat erősítése. Az idősebb, tapasztalt
kollégák a fiatalok betanításán, a
hozzáértésük, szaktudásuk átadásán
fáradoznak. A fiatalokra a tanulás
melletti kemény munka vár, ettől leszünk
valamennyien értékesebbek. A cégvezetés
feladata pedig a munkafeltételek biztosítása
mellett a munkatársak motivációja,
a teljesítmények méltó elismerése, a
jó munkahelyi légkör, a fejlődés és a
biztonságos munkahelyek fenntartása.

35 év egy vállalat életében már olyan
jelentős idő, ami bizonyítja létjogosultságát
és megmutatja azokat az alapértékeket,
amelyek köré szerveződve elérte sikereit. A
cégvezetés részéről egy rövid visszatekintés
és értékelés mellett szólnunk kell a
bennünket érintő aktuális dolgainkról is.
Először is köszönjük a bizalmat
megrendelőinknek, a megbízásokat, amelyek
lehetővé tették vállalatunk folyamatos
fejlődését, azáltal, hogy munkatársaink
minden esetben maximális teljesítménnyel
igyekeztek elnyerni megrendelőink
elismerését és bizalmát. Büszkék vagyunk
kollégáinkra, teljesítményeinkre, a családias
hangulatra, amely közösségünket jellemzi.

Nagyon sok megkeresést, ajánlatkérést
kapunk nemcsak hazánkból, hanem Európa
minden részéből, ezekre egyre nehezebben
tudunk az elvárásoknak megfelelő választ
adni. Az ismert társadalmi problémák
(pl. munkaerő-hiány) miatt jelentős
erőfeszítéseket teszünk teljesítőképességünk
fenntartása érdekében. Továbbra is
beruházunk, fejlesztünk, optimizmusunk
mellett energikusan törekszünk az
eredményességre. Magunkénak valljuk
Cromwell jelmondatát: „Bízzál Istenben,
és tartsd szárazon a puskaport!” Hiszünk
a jövőnkben, és folyamatosan fejlesztjük
erőforrásainkat.
A KONTAKT-Elektro Kft. 35 éves múltja már
kijelölte a jövőt…
A cégvezetés

A 35 év alatt jó néhány megbecsült
munkatársunk már a nyugdíjas éveit
élvezi, és egyre több az olyan kollégánk,
aki a tanulóévei után vállalatunknál
találja meg boldogulását. Munkatársaink
létszáma az elmúlt 6 évben megduplázódott.
Folyamatos fejlesztéseink, beruházásaink
eredményeként optimista lehet a
jövőképünk. Jó adottságokkal rendelkezünk,
határozott céljaink vannak.
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A KONTAKT-ELEKTRO KFT.
KÜLDETÉSE – ÉRTÉKEI –
CÉGFILOZÓFIÁJA
Számunkra a legfontosabbak azok az
ipari cégek, szakemberek, piaci szereplők
és mindenki más, akik termékeinket
és szolgáltatásainkat használják.
Szükségleteiket kielégítve bármi, amit
teszünk, a legmagasabb minőségi osztályba
kell, hogy tartozzon. A megrendelői
igényeket a vállalt határidőre és a legjobb
minőségben kell kielégíteni.

Hozzáértő, felelős és elkötelezett vezetéssel
kell hozzájuk viszonyulnunk, a vezetők
cselekvéseinek igazságosnak és etikusnak
kell lenniük.

B üszkék vagyunk a közösen
elért sikereinkre .
Felelősséggel tartozunk környezetünkért,
azért a társadalmi közegért, ahol élünk
és dolgozunk. Jó állampolgároknak
kell lennünk, támogatnunk kell a jó
ügyeket, különös tekintettel az elesettek,
hátrányos helyzetűek pártfogására, a
sport és kultúra támogatására. Közösségi
felelősségvállalásunk során elsőbbséget
élvez Pécs és Baranya. Fontos számunkra,
hogy az általunk megszerzett és birtokolt
tudás segítségével a régió szakembereinek
képzését támogassuk, a munkával elért
eredmény és teljesítmény kultúráját
erősítsük.

Felelősek vagyunk dolgozóinkért, akik velünk
dolgoznak, s közvetett módon felelősséget
érzünk családjaikért is. Mindenkit egyénként
kell tisztelni. Tisztelnünk kell méltóságukat,
el kell ismernünk erényeiket. A hibák
elkerülésében, kijavításában kölcsönösen
támogatjuk egymást – hibáinkért
mindannyian vállaljuk a felelősséget.
Munkahelyeiket biztosnak kell, hogy
tudhassák. A juttatásoknak igazságosnak
kell lenniük, a munkafeltételeknek
pedig tisztáknak, rendezetteknek és
biztonságosaknak. Munkatársaink minden
körülmények között élhetnek javaslatokkal
és elmondhatják észrevételeiket. A vezetés
arra törekszik, és eltökélt abban, hogy
olyan környezetet, feltételeket teremtsen,
hogy a dolgozói javaslatok és szempontok
érdemben alakíthassák, javíthassák
cégünk működését. A társaság összes
dolgozójától elvárjuk, hogy felelősségteljesen
végezze a munkáját. Egyenlő esélyeket
kell adni mindannyiuk számára a
foglalkoztatottsághoz, a fejlődéshez és az
előrehaladáshoz.

Függetlenek vagyunk, ami azt jelenti,
hogy pénzintézetektől, biztosítóktól,
társadalmi szervezetektől, a médiától és
minden érdekcsoporttól függetlenül tudjuk
meghozni döntéseinket, és működésünk
is független. Elítéljük és működési
körünkben szigorúan tilalmazzuk a
jogszerűtlen, valamint a tisztességtelen
döntésbefolyásolás minden megnyilvánulási
formáját.
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A piacon dolgozunk , ami azt jelenti , hogy működésünk
eredményorientált .
Folyamatosan figyelnünk kell költségeink csökkentésére, hogy alacsonyan tarthassuk
árainkat. Tiszteletben tartjuk, hogy munkatársainknak, beszállítóinknak, alvállalkozóinknak
hasznot, profitot kell produkálnia, alapelvünk a kölcsönös hasznok melletti együttműködés.
Felelősségteljes gazdálkodással folyamatos tartalékot kell képeznünk, hogy munkatársaink
juttatásaira, beszállítóink kifizetésére mindig legyen fedezet.
Mindazon tulajdont, amellyel rendelkezünk, meg kell óvnunk, rendben kell tartanunk.
Védenünk kell a természetet és a természeti erőforrásokat. Új ötletekkel kell kísérleteznünk:
kutatnunk kell, innovatív programokat kell indítanunk és folytatnunk. Új gyártóeszközöket
kell vennünk, új épületeket kell létesítenünk, továbbá modern és gazdaságos technológiákat,
valamint új termékeket kell a piacra vinnünk. Munkánk, szorgalmunk és céltudatosságunk
mellett ezek együttes fejlődésünk, közös növekedésünk legfontosabb feltételei.

KON TAKT

ELEKTRO KFT PÉCS
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azok alvállalkozói, az EVA-Tech GmbH voltak
a partnereik, míg a műszaki ellenőrzést
a megrendelő NOSTRA (ma LAFARGE)
részéről Reibli József látta el.
Mindemellett megindultak a SIEMENS
AG. osztrák képviseletével a tárgyalások
a királyegyházai cementgyár építésével
kapcsolatban. 2009 augusztusa és
októbere között közel 3 hónapig folytak az
áregyeztetések. A Siemens beszerző kollégája
azonban egy olyan végső irányárat mondott,
amit a KONTAKT-Elektro addigi cementipari
tapasztalataiból és ismereteiből adódóan
nem tudott vállalni.

a határidők szigorú tartása. Volt olyan
csúcsidőszak, amikor 150 munkatárssal
dolgoztunk a gyár területén. Nagyon sok
alvállalkozóval működhettünk együtt,
akiket vezető munkatársaink irányítottak.
Mindeközben a cégnek folyamatosan voltak
megrendelései a korábbi megállapodásai
alapján: darupálya vezérlések gyártásában,
magasraktárak, faipari elszívóberendezések
gyártásában vettek részt. De sikerült a
pécsi Pannon Power Hőerőműben is több
bemutatkozó munkát végezniük. A 3-as és
4-es turbinák irányítási rendszerének DCS-re
telepítéséhez szükséges irányítástechnikai
munkák tervezése és kivitelezése volt a
feladatuk. Az erőmű részéről nyitott és
szakmailag jól felkészült partnerekre
találhattak.

- Tudtam, milyen fontos lenne
számunkra ez a munka, de remegő
hanggal meg kellett köszönnöm a
részvételi lehetőséget és fel kellett
állnunk az asztal mellől – emlékszik
vissza Hirth Olivér.

Korszerű csarnok,
magasraktárak, robotika
2011-ben avatták fel az 1 033 m2 alapterületű
daruzott műhelycsarnokukat, amelynek
összterülete az emeleti irodákkal és szociális
helységekkel együtt megközelítette az 1
600 m2-t. Szintén ebben az évben készültek
el a 200-300-500-1 000 W teljesítményű
tüzelőanyag-celláik, amelyeket 2012-ben az
5 000 W teljesítményű tüzelőanyag-cellák
követték. 2013-2014-ben a Bóly Zrt. részére
megtervezték és kivitelezték a MohácsSátorhely - Lapáncsa öntözőrendszert, és
ezekben az években - mérnöki létszámuk
jelentős emelését és képzését követően
- nyertek el jelentős külföldi autóipari,
logisztikai rendszerekre vonatkozó
komplex megbízásokat tervezéssel,
berendezésgyártással, PLC-s rendszerek
programozásával és helyszíni szerelésével.

A siemenses mérnökkollégák is látták,
hogy szakmailag mi voltunk a legjobban
felkészültek a feladatra, de döntésüknél az ár
is fontos tényező volt, amit viszont nekünk
kellett elfogadnunk. Barátilag búcsúztunk
egymástól, és felajánlottam, hogy ha valahol
megakadnak, bármikor a segítségükre
tudunk lenni. Talán a tárgyalások
során bizonyított szakmaiságunknak, a
korrektségünknek, kollégáink Bükkösdön
nyújtott teljesítményének és a felajánlott
segítségnek is köszönhető, hogy 2010-ben
megbízást kaptunk a kényesebb villamos
szerelési munkákra. Kezdetektől két fővel,
majd mintegy tíz fővel végeztük a helyszíni
szereléseket. Munkánkat látva mind a
LAFARGE, mind a Siemens döntéshozói
egyre nagyobb feladatokat bíztak ránk,
így a kőbányából Rozsvai Sanyiékat is át
kellett költöztetnünk a cementgyárba. A
végén komplett technológiákra kaptunk
megbízásokat, ahol komoly kihívást jelentett
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2015 elején aztán újabb 1 400 m2-rel
bővítették a szerelőcsarnokot.
- Nagyon érdekesen alakultak az ISAJungheinrich automatizált magasraktárak
komplett szerelésére irányuló megbízásaink.
Az erős versenyeztetés mellett megnyertük
a dortmundi és a hamburgi projekt villamos
munkáinak jelentős részét. Nagyon fontos
volt számunkra, hogy a legkorszerűbb
vezérlőszekrények gyártása mellett a
helyszíni szereléseket is vállalatunkra
bízzák. Aztán Jekatyerinburg környékén egy
alumíniumipari kombinát hengerművének
magasraktárát tervezhettük meg, gyártottuk
le a vezérlőberendezéseket, és szállítottunk
minden villamos anyagot, sőt a PLC
rendszerek programozását is mi végeztük.
Az általunk gyártott és részben fejlesztett
rendszerek beüzemelése során jártunk a
General Motors zaragozai üzemében, ahol
egy szegecselővonalat helyeztünk üzembe.
2015-ben Dublinban egy két hónapos
munka keretében egy hűtőház automatizált
magasraktárát szereltük, emellett egy
észak-olasz mezőgazdasági gépgyárban a
gyártórendszerek technológiai sorainak a
programozás üzembehelyezését végeztük
– sorolja a 2010-es évek kiemelt munkáit
Hirth Ferenc.
- 2014-ben megvásároltuk a Robatech
mérnöki irodát, amely speciális
gépgyártással foglalkozott, ezt a céget
néhány éven belül egy 20 fős speciális
gépgyártó céggé szeretnénk felfejleszteni.
Számos megkeresést kapunk ugyanis
szervizre, gépgyártásra, így a Robatech-hel
olyan gépeket, gépsorokat gyárthatunk,
amelyeknek nagyon magas az elektronikatartalma, komoly vezérléseket és
szenzorrendszereket foglalnak magukba.
Ez szorosan kapcsolódik a KONTAKTElektro termelési profiljához, a mérnöki
teljesítményhez, a programozáshoz, az
üzembehelyezéshez.

Munkatársaink erőfeszítései mellett
a növekedést elsősorban egy amerikai
multinacionális vállalat hazai zöldmezős
beruházása biztosította. A megrendelés
keretében fővállalkozóként a teljes
gyártástechnológia villamos tervezési
munkái mellett a vezérlőszekrények
gyártása, a helyszíni technológiai szerelési
munkák és a teljes üzembe helyezés
tartozott feladataink közé.

A KONTAKT-Elektro Kft. árbevétele
2015-ben rekordütemben, 60%-ot
meghaladó mértékben növekedett.
A 2016-ra áthúzódó projekt volumene
meghaladta a korábbi éves árbevételt. A
tervezés, gyártás és a helyszíni munkák
mérnökeinket és szerelőinket embert
próbáló kihívások elé állították, melyeknek
valamennyien kiválóan megfeleltek. Most,
2017-ben, már a gyártástechnológiákban
mind szélesebb körben alkalmazott
robottechnikával egyre mélyebb szinten
ismerkedve, a robotok automatizált
rendszereinkbe integrálásával, robotizált
gyártástechnológiák fejlesztésével
foglalkozunk.

Elektronikai üzemünk egyedi vezérlő és szabályozó
elektronikákat fejleszt és gyárt
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A VILÁG SZÁMOS
ORSZÁGÁBAN JELEN
VAGYUNK TERMÉKEINKKEL,
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL

AMERIKA
Mexikó
Kolumbia
Peru

22

alapnew.indd 22

2017. 09. 14. 10:23:44

35 év

EURÓPA
Albánia
Ausztria
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország

Írország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Románia
Spanyolország
Svájc

ÁZSIA
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Ukrajna

Dél-Korea
India
Irak
Irán
Jordánia
Kína
Szíria
Üzbegisztán

AFRIKA
Algéria
Egyiptom
Kamerun
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BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK
A KONTAKT-Elektro első és
legemlékezetesebb beruházása 1984-ben
volt, ekkor készült el a cég tulajdonát képező
első 120 m2-es komplett műhelyépület, mely
egy 60 m2-es lakatosműhelyből, 36 m2-es
villamosműhelyből, egy 10 m2-es irodából,
és egy 14 m2 területű szociális blokkból állt.
A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően
a következő években sikerült megvásárolni
a telephelyül szolgáló telket, valamint az azt
körbevevő telkeket, így mára a telephelyet
3 oldalról műút határolja, és területe
meghaladja a 1,5 hektárt.

típusú CNC élhajlító gépet, amellyel igen
rövid idő alatt és nagy pontossággal a
legbonyolultabb élhajlításokat is el tudjuk
végezni.
2008-ban egy DURMA VS3006 típusú
CNC hidraulikus lemezvágó ollót
vásárolt a vállalkozás, de az élhajlítóhoz
és a kicsípő géphez is folyamatosan új
szerszámokat szereztünk be az újabb igények
kiszolgálására.
2010-ben érkezett a céghez az ALFRA
lézerrel pozicionáló lyukasztó gép,
amely egy munkafolyamat felgyorsítását
tette lehetővé. 2011-ben szintén egy
ALFRA sínmegmunkáló központ
beszerzése valósult meg, ezzel a rézsínmegmunkálást (hajlítás, lyukasztás)
sikerült leegyszerűsíteni.
2011-ben egy 1 033 m2 alapterületű új,
daruzott műhelycsarnokot avattunk,
amelynek az összterülete az emeleti
irodákkal és a szociális helyiségekkel
együtt mintegy 1 600 m2.
2012-ben vezettük be az új
vállalatirányítási rendszert, és szintén
ekkor érkezett egy lézergravírozó gép a
villamosberendezés-gyártás, valamint az
üzemanyagcellák gyártásának támogatására.
Mintegy 200 millió forint értékű, 1 417
m2 hasznos alapterületű gyártócsarnokberuházást valósított meg a 2015-ben a
KONTAKT-Elektro Kft., ezzel már mintegy
5 000 m2 gyártókapacitás szolgálja a
vállalkozást. Az új gyártócsarnok a korábban
megépült üzem tükörképe, a beruházás
vezérelvei között a bővíthetőség és a
fenntarthatóság mellett kiemelt szerepet
kaptak a környezettudatosság szempontjai:
az épület fűtését, hűtését a korábbiakhoz
hasonlóan talajszondás

2000-re készült el az új irodaépület
a mechanikai és festőműhellyel,
ezek ma a Robatech Kft. telephelyét
képezik. A festőműhelyben mára két
elektrosztatikus porszóró kabin, valamint
egy kemence szolgálja a termékek megfelelő
felületkezelését. A lakatosműhelyt
gépműhellyel bővítettük, így leválasztásra
kerültek a lemezmegmunkáló gépek.
Kialakítottunk 4 db külön elszívással és
Demmeler-hegesztőasztalokkal felszerelt
munkahelyet. 2002-ben vásároltuk meg a
korszerű, és jól felszerszámozott AMADA
24
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(geotermikus) hőszivattyúval oldottuk meg,
a használati melegvizet a meglévő tetőre
telepített napkollektorok biztosítják. A
hőszivattyúk villamosenergia-ellátására
15 kW teljesítményű napelem-rendszert
telepítettünk, mely 2017-ben 50 kW
teljesítményűre bővült.

További beruházási terveink között szerepel
robotizált applikációk kifejlesztéséhez
tanulórobot vásárlása, továbbá egy Rittal
PERFOREX LC3015 3D-s lézermegmunkáló
központ beszerzése. A berendezéssel képesek
leszünk a kapcsoló- és vezérlőszekrények
oldalain és ajtóin valamennyi furat és
kivágás kialakítására. A technológia
gazdaságos és magas termelékenység mellett
kiváló méretazonosságot biztosít. Az EPLAN
ProPanel tervezői szoftver a mérnökirodából
közvetlenül irányított gyártást tesz lehetővé
(CAD/CAM). A technológia egyaránt
alkalmas festett, szénacél valamint
rozsdamentes anyagok megmunkálására,
beleértve a szerelvénylapokat is.

A Robatech Kft. legújabb terméke az automata szénsavpatron
töltő- és zárógép
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A KONTAKT-ELEKTRO KFT.
MŰKÖDÉSE SZÁMOKBAN
AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN
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SIKEREK ÉS KUDARCOK
A KONTAKT-Elektro talán legnagyobb sikere az, hogy 35 év alatt egy 6 fős, tőke nélküli
cégből stabil, jól prosperáló, megbízható, Európa-szerte ismert középvállalat lett. Saját
magunk szerezzük a munkáinkat, igen jó hírnévre tettünk szert mind az országon belül,
mind Európában a gépiparban, az autóiparban, az intralogisztikai rendszerek területén. Fő
vevőkörünk német nyelvterületről kerül ki, biztosan mozgunk Ausztriában, Németországban,
Svájcban, a Benelux Államokban, az Egyesült Királyságban, a skandináv országokban.
Munkavégzésünk során olyan társvállalkozó cégekkel kerülünk kapcsolatba, amelyek már
egymásnak ajánlanak bennünket. A jó referencia kapukat nyit meg.
Számos cég fordul a KONTAKT-Elektrohoz olyan feladat elvégzésére, amelyet csak egy
speciális berendezéssel vagy gépsorral lehet megoldani. A Robatech cég bevonásával olyan
komplex ajánlatot tudunk adni, ami speciális gépegységeket, szállítópályát, logisztikai
rendszereket foglal magában. A KONTAKT-Elektro az elmúlt 15 évben jelentős tapasztalatot
szerzett az automatizált magasraktárak villamosberendezéseinek gyártásában, így
a rendkívül jó referenciák több megkeresést hoztak már. Emellett elkerülhetetlen a
munkatársak folyamatos képzése, hiszen az új technológiák, szoftverek, modern tervezési
eljárások megkövetelik a naprakészséget. Ma már interneten keresztül felügyeljük néhány
nagyvállalat termelési rendszerét, és ha bárhol gépleállás, rendszerhiba következik be,
akkor azt 24 órán belül képesek vagyunk elhárítani. A jövőben növelni szeretnénk az ilyen
jellegű szolgáltatásaink számát és komplexitását, törekszünk a magas hozzáadott értékű
tevékenységek arányának növelésére.

A SIK ER T IT KA
- Megfigyeltem, hogy a cég életében 5-7 éves ciklusokban válság alakul ki, ezt
különféle körülmények idézik elő. Vagy a paci környezet negatív alakulása és
a megrendelések hiánya miatt, vagy a kintlévőségek halmozódtak fel, netán a
folyamatosan változó jogszabályi előírások követése és betartása hozták nehéz
helyzetbe a vállalkozást. A siker titka a hatalmas kitartás, a szorgalom, de szerintem
a többség tudja, hogy ezt nem lehet 8 órás műszakban csinálni, hanem csak teljes
erővel – fogalmazza meg Hirth Ferenc.
- Elengedhetetlen a minőség – egészíti a cég másik ügyvezetője, Hirth Olivér.
- A minőségi termelés nagyon fontos dolog, hiszen a kkv-szektorban működő
vállalkozásoknak szűkebbek a marketingre költhető keretei. Elsősorban nem
megvásárolni, hanem megalapozni és megszolgálni akarjuk cégünk hírnevét. Marad
a minőségi termelés, ez visz minket előre. Több mint 10 éve vagyunk autóipari
beszállítók, voltak olyan projektjeink, amikor fél éven keresztül egy mexikói
Ford-gyár számára gyártottunk elosztó berendezéseket. Az árverseny miatt nem
vállalhattuk, hogy ha valamit elrontunk, akkor elutaztatunk egy kollégát Mexikóba
és ott, a helyszínen kijavítjuk. Persze, megtettük volna, ha szükséges, de büszkén
mondhatom, hogy 0% hibával dolgoztunk.
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MUNKÁINK, REFERENCIÁINK
ÉPÍTŐANYAGIPAR:
•
•
•
•

INTRALOGISZTIKA:

Kőbányák komplett technológiai sorai
Cementgyárak komplett technológiai
sorai
Mészművek komplett technológiai sorai
Habarcskeverő technológiák

•
•

PAPÍRIPAR:

VEGYIPAR:
•

•

Vegyipari technológiák

•

Húsipari, baromfifeldolgozó
technológiák

Vízművek
Szennyvíztelepi és átemelő rendszerek
Automata mezőgazdasági
öntözőrendszerek

EGYEDI GÉPEK, CÉLGÉPEK,
PORTÁLROBOTOK
ERŐMŰVI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTÓIPARI TECHNOLÓGIÁK:
•
•
•

Hőkezelő technológiák, kemencék
automatizálása

ROBOTIZÁLT SZERELŐ,
FELÜLETKEZELŐ ÉS
RAGASZTÁSTECHNOLÓGIAI
GÉPSOROK

VÍZMŰIPARI TECHNOLÓGIÁK:
•
•
•

Papíripari technológiák

NEHÉZIPAR ÉS HENGERMŰVEK:

ÉLELMISZERIPAR:
•

Automatizált magasraktárak
Speciális emelő- és felrakógépek (RBG),
kikötői, automata daruk

HIDROGÉNÜZEMŰ PEM
TÍPUSÚ TÜZELŐANYAG-CELLÁS
TECHNOLÓGIÁK

Technológiai vonalak
Gyártócellák
Tesztállomások

JÁRMŰELEKTRONIKA
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GYÁRTÓESZKÖZEINK
AMADA gyártmányú 3 000 mm-es, 100 t-s CNC
élhajlító gépünk a kiváló minőség mellett nagy
termelékenységet biztosít.

Durma 3006 típusú állítható
vágószögű CNC hidraulikus
lemezollónk 3 080 mm-es vágási hossz
mellett biztosítja fémipari termékeink
méretre történő gyártását.

Demmeler hegesztőasztalaink,
valamint ezekhez tartozó ESAB és
Fronius hegesztőgépek (MIG – MAC,
AWI) segítségével készítjük egyedi
lemezszekrényinket, fémipari termékeinket.

Többek közt Weidmüller és Phoenix
Contact plottereink segítségével tudunk
megfelelni a villamosiparban egyre nagyobb
hangsúlyt kapó jelölési elvárásoknak.
Sokéves tapasztalatunk, valamint a
vonatkozó szabványok betartásával
sikerült olyan jelöléstechnikai standardot
kialakítanunk, mellyel jelentősen
csökkenteni tudjuk az általunk tervezett és
gyártott berendezések karbantartási, javítási
idejét.
36
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Hasonlóan plottereinkhez, szintén a széleskörű jelölési szabványok és előírások betartásához,
illetve minőségi, időtálló kialakításához járulnak hozzá Gravograph IS400 típusú mechanikus-,
valamint GCC X252 típusú lézergravírozó gépeink.

Alfra hidraulikus
lemezlyukasztó.

ALFRA sínmegmunkáló központ.

Klímakamra (-40-200 °C) áramkörök és
készülékek tesztelésére.
Thermográfiás
scanner (áramkörök
és készülékek,
valamint
az általunk
gyártott villamos
berendezések
vizsgálatára).

Porfestő és beégető kabinjaink
segítségével érjük el termékeink
megfelelő felületi védelmét. A
villamosiparban standardizált
RAL7035-ös szín mellett
lehetőségünk van a teljes RALskála szerinti megrendelői igények
kiszolgálására.
Kültéri lemezszekrényeinket
cink alapú alapozóréteg felvitelét
követően látjuk el a kért színfedéssel,
ezáltal is hosszabb élettartamot
biztosítva termékeinknek..
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Telephelybővítés

Készül az új kémény

Ezt a drónt már üzemanyag-cellával tudjuk működtetni
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Szűcs György
elektrolakatos
munkatársunk

Munkában a műhely

Rozsvai Sándor villanyszerelő
mester munka közben
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Dr. Hirth Markus
előadása a ma már
tradicionálisnak
mondható szakmai
napunkon

Anti kollégánk elektromos
kerékpárt próbál, innen
már csak órák kérdése az
üzemanyag-cellás hajtás

Mao, a nagy vezér árgus
szemekkel figyeli Olivért
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Csendélet a LAFARGE
Cementgyárban
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A KONTAKT-Elektro Kft. 35 éves alkalmi kiadványa
KONTAKT-Elektro Kft. 7630 Pécs, Mohácsi út 79.
www.kontakt-elektro.hu
Felelős kiadó: Hirth Ferenc ügyvezető
Hirth Olivér ügyvezető
Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Hangtárs Kft.
Fotók: a KONTAKT-Elektro Kft. munkatársai
Nyomdai kivitelezés: Bolko-Print Kft.
Pécs, 2017. szeptember
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