
 

 

 

 

 

„Meglévő telephely kapacitás bővítése a Zolend Kft-nél” 

 
Cégünk 2009-ben alapított középvállalkozás, mely mára nagyvállalatok beszállítójaként 

működik a vegyipar, élelmiszeripar, olajipar, autóipar, biotechnológia és energetika 

területén különféle egyedi, illetve kis-, és közepes sorozatban gyártott, jellemzően saját 

tervezésű technológiai eszközei, berendezései, gépei gyártása, konfigurálása és 

beszállítása révén. Tevékenységünk magába foglalja komplett technológiai, gépészeti 

rendszerek generál kivitelezését, illetve az ezeket a rendszereket alkotó egyedi 

berendezések tervezését, gyártását, telepítését, helyszíni szerelését és karbantartását. 

Kínálunk továbbá szaktanácsadást, műszaki rajzok készítését, valamint elvégezzük régi, 

korszerűtlen berendezéseknek az elérhető legújabb technológiák szerinti átalakítását, 

felújítását, korszerűsítését. 

 

A beruházás keretében az alábbi gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök kerülnek 

beszerzésre: Felületkezelő berendezések, melyek segítségével komplett technológiai, 

gépészeti rendszerek felületkezelése valósul meg. Egy szemcseszóró kamra (beltéri, 

ipari, komplex szemcseszóró technológiai rendszer revétlenítésre, felület előkészítésre), 

egy festőkamra (beltéri kivitelű, komplex ipari festő technológiai rendszer, amely 

alkalmas oldószeres és vizes bázisú festőtechnológiák kiszolgálására), egy felülettisztító 

kamra (beltéri kivitelű, nedvestechnológiás felülettisztító rendszer, amely alkalmas 

elsősorban fémalkatrészek vizes-vegyszeres felülettisztítására), valamint egy leszárító 

kamra (beltéri kivitelű, feladata a nedvestechnológiás felülettisztító berendezésből 

kikerülő munkadarabok gyors leszárítására) kerül beszerzésre. A komplex rendszer célja 

a vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelés, új termékkör megrendelésére 

vonatkozó megbízások szakmai, audit hátterének megteremtése (gépjárműipari-, 

vegyipari megrendelések). Fémmegmunkáló eszközök: Szerszámgépek és hegesztés 

technikai eszközök, melyek a termeléshez (gépjárműtechnológiai komponensek-, 

utánfutó alkatrészek-, gépjárművázak, ipari, gépjármű-technikai szűrőrendszerek, 

szeparátorok, energetikai hőcserélők, hőszivattyúk) gyártásához szükséges korszerűbb 

technológiai berendezések: 17 db hegesztőgép, 2 db hegesztőállvány, 2 db plazmavágó, 

1 db élhajlító berendezés, 1 db sugárfúrógép, 1 db lemezolló, 1 db lemezhengerítő, 1 db 

hidraulikus prés, 1 db idomvasdaraboló és lyukasztó berendezés. Emelő berendezések: 

melyek segítségével könnyen alkalmazkodhatunk az egyedi gyártási követelményekhez 

és a különböző üzemi környezetek igényeihez. Ennek keretében beszerzésre kerül 3 db 

egyfőtartós híddaru (a felújított épületbe kerül), 4 db homlokvillás targonca és 2 db 

raklapemelő berendezés. A projekt részét képezi ingatlan fejlesztés is, melynek 

keretében 2 db épület felújítása valósul meg, ahová az újonnan beszerezi kívánt 

technológiák telepítése történik majd. A projekt keretében sor kerül termelés-irányítási, 

termelésprogramozási rendszer (IPAR 4.0) beszerzésére is. 
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