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 Automotive Hungary 2018 

 2018. október 17-19.  

DUIHK közösségi stand kiállítói 
„A” pavilon, 305 A, 305 B, 306 A standok  

1.  

 

BFSI Kft. A BFSI Kft. 1994-ben alakult Magyarország nyugati szélén, és 20 
munkatársával az automatizálás, az egyedi gépgyártás és CNC-
megmunkálás területén tevékenykedik: a tervezéstől a 
gyártáson át az összeszerelésig. Termékei közé tartoznak 
egyebek mellett összeszerelő és vizsgáló berendezések és 
komplett munkaállomások, egyedi szerszámok és kisszériás 
alkatrészek. A BFSI Kft. már most is szállít az Európai Unió több 
országába, de – az elvégzett kapacitásbővítés után- további 
ügyfeleket és együttműködő partnereket keres az imént sorolt 
termékekre vonatkozóan. 

prospektus 
kiállító 

2.  

 

Commerzbank Zrt. Számlavezetés, bel- és külföldi pénzforgalom, elektronikus 
banki szolgáltatások, okmányos ügyletek (kereskedelmi 
finanszírozás), exportfinanszírozás, rövid-, közép- és hosszútávú 
finanszírozás (forintban és devizában), deviza- és pénzpiaci 
ügyletek, szindikált ügyletek, magánbanki szolgáltatások, 
értékpapírügyletek. 
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3.  

 
 

Deloitte Üzletviteli és 
Vezetési Tanácsadó 
Zrt.  

A Deloitte Magyarország magas színvonalú könyvvizsgálati, 
üzletviteli tanácsadási, pénzügyi tanácsadási, kockázati és adó-
tanácsadási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. A Deliotte 
Central Europe hálózatának részeként szorosan 
együttműködünk kollégáinkkal Németországban, Ausztriában 
és Svájcban. Piaci tudásunkat felhasználva, személyszre szabott 
megoldásokkal támogatjuk ügyfeleinket komplex hazai és 
nemzetközi ügyek megoldásában. 
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4.  

 

eCon Engineering Kft. Az eCon Engineering Kft., mint mérnöki szolgáltató és műszaki-
fejlesztési szimulációval és speciális célgéptervezéssel 
foglalkozó vállalkozás 2002 óta hazai képviselője az ANSYS 
általános végeselemes rendszercsaládnak, mely rendszer 
egyedülálló a mechanika, az áramlástan, az elektromosságtan 
és a multifizika tudományterületein, valamint képviseli a 
gyártástechnológiai eljárások magas színvonalú szimulációs 
megoldására alkalmas Moldex3D és CastDesigner 
szoftverrendszereket. 
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5.  

 

Inpiro Magyarország 
Kft. 

Villamos fûtõtestek és kemencék gyártása és kereskedelme. 305 / a / 5 

6.    
LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten 
GmbH. 

Miniatűr hidarulikus elemek kereskedelme a lég- és 
úrközlekedés számára; általános ipari hidarulika, 
mobilhidraulika az autóipar számára 

prospektus 
kiállító 

7.  

 

Linde Magyarország 
Anyagomozgatás Kft. 

A Linde Anyagmozgatás a világpiacon jelenlévő, targoncákat és 
raktártechnikai berendezéseket gyártó, illetve forgalmazó 
vállalat, mely közel 100 országban leányvállalatokon keresztül 
szolgálja ki partnereit. 
Ügyfeleink megtapasztalhatják a magas minőségű 
megoldásokat az intralogisztika terén is. Mindehhez az alapot 
elektromos,- és dízel üzemű targoncák, raktártechnikai gépek, 
flottamenedzsment - az ehhez kapcsolódó szoftverekkel -, 
automatizálási megoldások, vezetéstámogató rendszerek, 
valamint az olyan szolgáltatások, mint: finanszírozás, ill. akár a 
targoncakezelők oktatása jelentik. 
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8.  

 

Mátrametál Kft. A Mátrametál Kft. több mint fél évszázados múltra 
visszatekintő, 370 főt foglalkoztató nagyvállalat. 2018 év elejéig 
a vállalat fő profilját az alumínium tubusok és az aeroszol 
palackok gyártása határozta meg. 2018 év elejétől beindítottuk 
az alumínium nyomásos öntészeti üzletágunkat. A Mátrametál 
Kft. ISO-9001, ISO – 14001, valamint HACCP minőségbiztosítási 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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9.  

 

Multi Lingua Kft. A Multi-Lingua Kft. fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat 
nyújtó cég.  1982 óta végezzük ezt a tevékenységet 
megrendelőink megelégedésére.  Minőségi szolgáltatásaink 
biztosítéka: jól szervezett munkafolyamat, anyanyelvű belső és 
külső munkatársak, hatékony minőségellenőrzés. 

prospektus 
kiállító 

10.  

 

Pallér Csarnok Kft. A Pallér Csarnok Kft. 2.000 m^2 feletti gyártó- és 
üzemcsarnokok, logisztikai raktárak tervezésére és 
generálkivitelezésére specializálódott vállalkozás. 
Több mint egy évtizede van jelen a magyar- és idén már hatodik 
éve a német építőipari piacon. Az elmúlt évek folyamán 
mintegy 100 csarnokot terveztünk és több mint 170 csarnokot 
építettünk megrendelőink legnagyobb megelégedésére 
Magyarországon és Németországban egyaránt. 
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11.  

 

PL3 Javító, szolgáltató 
és tanácsadó Kft. 

PL3 Javító, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. egy 30 fős cég, 
melynek székhelye Pécsen található. Vállalkozásunk fő profilja, 
az elektronikai termékek gyártása illetve ezeknek szervízelése. 
Külömböző ipari ágazat képviselői számára gyártunk és 
szervízelünk eketronikai termékeket: autóipar (Harman, 
Eckerle), szerszámgépezeti ipar (Eckerle), számítógépipar 
(AEGEX) illetve biztonságrendszeri iparág (Multialarm, iQor, 
AEGEX). Munkatársaink sokéves tapasztalattal rendelkeznek. 
Jelenlegi partnereink listáját a következő linkre kattintva 
tekintheti meg: http://pl3.hu/referenciák.html. Cégünk ISO 
9001 tanusítvánnyal rendelkezik.   
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12.  

 

Qualitative Production 
Gépipari és 
Kereskedelmi Zrt. 

Fémmegmunkálás  két telephelyen, 5000 m² -en  két 
üzletágban. 
• Egyedi üzletág:  kis, közepes és nagyméretű alkatrészek, 
szerszámelemek gyártása, geometriai mérése. Komplex 
megoldások: termelést segítő eszközök, befogó készülékek 
tervezése, gyártása. 
• Széria üzletág: 18 darab  csúcstechnológiát képviselő 
megmunkáló központon sorozatgyártás 7/24 munkarendben. 
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13.  

 

Röhm Hungaria Kft. A RÖHM GmbH a munkadarab és szerszámbefogás szakértője. 
Az egyszerű fúró tokmánytoktól kezdve, a forgó csúcsokon, 
homlokmenesztőkön , gépsatukon keresztül a gépi 
működtetésű tokmányig, befogó hengerekig, patronos tüskékig 
, gyártmányaink  megtalálhatóak a vezető gép gyártók gépein.   
A modern autóipar, energiaipar, repülőgépgyártás, vasúti 
közlekedés számára gyártandó alkatrészek pontossága kihívás 
számunkra és túlzás nélkül mondhatjuk , hogy befogási 
eszközeink , kiállják a mai kor sorozat-és egyedi gyártási 
követelményeit 
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14.   
 

SIGMA TRADE 
Kereskedelmi és 
Műszaki Szolgáltató 
Kft. 

Termékek: vevőspecifikált kábelek , kábelszerelvények – ipari 
kooperációk; Szilikon kábelek, Szilikonvezetékek, különleges 
hőállókábelek, spirálkábelek előállítása 
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15.  

 

Solvelectric 
Technologies Kft. 

Vállaljuk kisszériás termékek gyártását gyártásoptimalizálással, 
továbbá nagyszériás gyártást modern, nagy kapacitású gépeink 
segítségével. Vállaljuk a teljes termék készre szerelését 
teszteléssel, polcra kész csomagolással. 
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16.  

 

Star Hungary Kft. Minőségi műszaki fordítás és szakfordítás 1984 óta, 70 nyelven.  
Használati utasítások, katalógusok, műszaki dokumentáció, 
marketinganyagok, szerződések – fordítás, lektorálás, 
kiadványszerkesztés, szoftverhonosítás. 
Fordítástámogató szoftverek értékesítése. 

305 / a / 1 
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17.  

 

Technoplast Group Kft. A Technoplast Group Kft főbb tevékenységei: gyors prototípus 
gyártás 3D-s nyomtatással, vákuumöntéssel, kisnyomású 
fröccsöntéssel(RIM öntés) kissorozatú fröccsöntés, egyedi és 
kissorozatú fémmegmunkálás CNC technológiákkal, szerszám és 
készülék gyártás, komplett gépgyártás az autóipar, 
repülőgépipar, űripar, orvosi műszergyártás területén. 
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18.  

 

Trans-Sped Group Az 1990-ben alapított komplex logisztikai kiszolgálással 
foglalkozó debreceni központú magyar tulajdonú cégcsoport 
ma már közel 800 embernek ad munkát, éves konszolidált 
árbevétele pedig meghaladja a 18 milliárd forintot. 
Szállítmányozási irodáink országszerte: Debrecenben, 
Budapesten, Tatán, Pécsett, Kecskeméten, Szeghalmon, illetve 
Romániában Nagyváradon. Raktári kapacitás: Debrecenben, 
Tiszaújvárosban, Miskolcon, Körösladányban, Szeghalmon, 
Tatán, Tatabányán, Környén és Székesfehérváron. 

305 / a / 7 
 


