
 

 

1 nap, 2 témakör 

2 sikeres energetikai projekt 

évente több mint 10 millió forint megtakarítás 
 

Ez az egynapos kompakt workshop két rendkívül hatékony ener-
getikai témakört, és két már megvalósított energiahatékonysági 
projektet mutat be, amelyek egy éven belül együttesen több 
mint 10 millió forintos költségcsökkenést eredményeztek a válla-
lat számára.  

 

 

A nap két témája:  - sűrített levegős rendszerek optimalizálása 

               - világítástechnikai korszerűsítés  
 

A workshop résztvevői testközelből megtapasztalhatják, hogyan lehetséges egy kisvállalat számára nagy 
eredmények elérése az energetikában. Külső szakértőink bemutatják az egyes témakörök alapjait, 
az egyes projekteket vezető vállalati munkatársak pedig gyárlátogatással összekötve egészítik ki ezt 
saját tapasztalataikkal, cégre szabott megoldásaikkal, a projektek bemutatásával a kezdetektől 
egészen a sikeres megvalósításig. Az interaktív workshop keretein belül lehetőség nyílik a résztvevői 
kérdések, tapasztalatok megvitatására is. 
 

 

A SEWS Autókábel Magyarország Kft. 2004. június 17-én alakult azzal a céllal, hogy az európai kábelkö-
teg-gyártók számára autóipari elektromos vezetékeket gyártson. A Kft.tulajdonosa az angliai Sumitomo 
Electric Wiring Systems (Europe) Ltd. (SEWS-E) melyet a két japán anyacég, a Sumitomo Electric 
Industries Ltd. (SEI) és a Sumitomo Wiring Systems Ltd. (SWS) hozott létre 1990-ben. Az első alkal-
mazottakat tanulmányút keretében Japánban, Suzukában készítették fel a kábelgyártás technológiai, 
gyártási és minőség ellenőrzési feladataira. A vállalat tevékenységét a kisbéri ipari övezetben végzi  
25 000 m2 területen. 

A SEWS Autókábel Magyarország Kft. kábel, árnyékolt kábel és cső gyártásával foglalkozik, legfontosabb 
terméke az autókábel amelyből havonta 370-380 tonnát állít elő. A cég új profillal bővült 2012-ben ami-
kor megkezdte a PVC csőgyártást is az autóipar számára. A cég egy jelentős beruházást követően 2014-
ben kezdte meg az árnyékolt autókábel gyártást. A PVC cső valamint az árnyékolt autókábel gyártáshoz 
kizárólag japán berendezéseket használnak. A cég által gyártott valamennyi terméket az autóipari ká-
belköteg gyártó cégek használják fel, amelyek szintén a Sumitomo cégcsoporthoz tartoznak. 
A cégnek jelenleg összesen 126 fő alkalmazottja van. A hét minden napján, leállás nélküli folytonos 
műszakrendben folyik a gyártás. Nyáron 1-2 hetes leállás során történik meg a berendezések nagykar-
bantartása és a kisebb volumenű fejlesztési munkák kivitelezése. 
A vállalat jelszava: biztonság, minőség, hatékonyság. Minden dolgozó feladatának tartja a minőségi ter-
mékek előállítását, és a balesetmentes munkavégzést. Az erősödő piaci verseny miatt a gyártási költsé-
gek csökkentése egyre nagyobb szerepet kap a vállalat irányítás és a végrehajtás minden szintjén.  
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Egynapos interaktív workshopunkon bemutatjuk, hogy egy kisvállalat is el tud érni tíz milliós nagyság-
rendű megtakarítást éves szinten a megfelelő energetikai projektek, optimalizálások megvalósításával. 

A workshop helyszíne: SEWS Autókábel Magyarország Kft./Kisbér 



 

 
A workshop külső szakértői 
 

Tóth Tibor kompresszor és szivattyúszakértő, a GanzAir Kompresszortechnika 
Kft. igazgatója. Immár több mint 30 éve foglalkozik kompresszorok, sűrített le-
vegő és gázrendszerek tervezésével, diagnosztikájával, energiahatékonysági fe-
lülvizsgálatával. A Magyar Energiahatékonysági Testületnek, az Energetikai Be-
rendezésgyártók Országos Szövetségének, valamint a Magyar Gépgyártók Orszá-
gos Szövetségének cégképviselője. Referenciái többek között: Rába Futómű Kft, 
Villeroy-Boch Magyarország Kft., Suoftec Kft., Papst Hungária Kft., TVK Nyrt., 
MOL Nyrt., Audi Hungária Motor Kft., AFL Hungary Kft., Crown Magyarország 
Csomagolóipari Kft., Dunapack Kft., Dreher Sörgyárak Zrt. 
  
Nagy János villamosmérnök, világítástechnikai szakmérnök, a Prolux Kft ügy-
vezetője és a MEE Világítástechnikai társaság elnöke, Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület elnökségének tagja. Több világítási berendezés korszerűsítésének ter-
vezésében vett részt. Legutóbbi referenciái: a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenyterem munkavilágításának korszerűsítése; Penny Market üzletek LED-es 
kiemelő világítása, valamint több belvárosi üzlet korszerű világítása. Díjak, elis-
merések: Bláthy-díj, Urbanek-díj, Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagsága, 
Miniszteri elismerő oklevél. 
 
Helyszín, jelentkezési feltételek 
 

A workshop helyszíne: SEWS Autókábel Magyarország Kft.- 2870 Kisbér, Batthyány-puszta, Ipartelep 4. 
 
 
A szolgáltató fenntartja a jogot a jelentkezés elutasítására, amennyiben a befogadó vállalat üzleti 
érdekei úgy kívánják.  
 
Árak és kedvezmények 
 

● teljes részvételi díj: 65.000 Ft + áfa, DUIHK tagoknak: 57.500 Ft + áfa 
● korai bejelentkezőknek: 57.500 Ft + áfa, DUIHK tagoknak: 50.500 Ft + áfa 
● két vagy több fő részvétele esetén: 57.500 Ft+áfa/fő, DUIHK tagoknak 50.500 Ft+áfa/fő 
 
A workshop étkezési költségét az ár tartalmazza, amely a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információ és jelentkezés 
Kottmayer Krisztina 

projektfelelős – energiahatékonysági képzések   
Telefon: (1) 454-0609; (20) 362-8712  

E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu 
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