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DUIHK közösségi stand kiállítói 
Ipar Napjai 2018 

 2018. május 15.-18.  

A pavilon, 305 B, 306 A, 306 B, 306 C, 306 D standok 

1.  

 

CAD-Terv Mérnöki Kft. A CAD-Terv Cégcsoport 20 éve meghatározó szereplő a magyar 
piacon. A tervező- és sokak által csak CATIA értékesítőként 
ismert cégből mára egy olyan vállalkozás épült fel, mely egy 
kézből kínál megoldásokat a teljes fejlesztési folyamatra. 
Mérnöki szolgáltatást a kezdetektől (1997) nyújtunk, és 2003 
óta foglalkozunk a 3DEXPERIENCE (Dassault Systemes CATIA, 
DELMIA, ENOVIA, PLM) megoldásokkal. A teljes fejlesztési 
folyamat lefedése érdekében megoldásaink bővültek a 
végeselemes szimuláció (SIMULIA/ABAQUS) és az elektronikai 
fejlesztést támogató (Mentor Graphics, PADS, FloTherm, 
FloEFD, ModelSIM, Questa) megoldásainkkal. 
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2.  

 

Diamant-Gesellschaft 
Tesch GmbH 

Gyémánt - és CBN-köszörűtárcsák és beállító szerszámok 
fejlesztése,  PKD- és CBN-forgó- , fúró- és marószerszámok 
előállítása és értékesítése, gyémánt- és CBN-szerszámok 
javítása, DIN EN ISO 9001:2008 szabvány szerint tanúsított cég. 
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3.  

 
 

DS Spedition GmbH Cégünk immár 35 éves fennállása során megbízható, jó 
partnerként került be a köztudatba a logisztika, csomagküldés 
és szállítmányozás területén. Sokszínű partnerkörünk a vásári 
logisztika, az ipar, nemzetközi projekt alapú üzletek és a tömeg-
, illetve nehézszállítmányok területeiből tevődik össze. Évek óta 
nagyjából 120 teherautót használunk állandó jelleggel 
különböző magyar szállítmányozási vállalatok flottájából. 
Növekedésünkből adódóan továbbra is állandó jelleggel szállító 
vállalatokat keresünk. 
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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.  

 

eCon Trading Kft. Az eCon Trading Kft. a DEPRAG csavarozástechnika 
magyarországi kizárólagos képviselete, továbbá a COMAU ipari 
robotok hivatalos hazai forgalmazója. Az eCon Trading célja, 
hogy az értékesítési folyamaton túlmenően, műszaki alapokon 
nyugvó magas színvonalú komplex megoldásokat adjon. 
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6.   INPIRO Magyarország 
Kft. 

Villamos fűtőtestek és kemencék gyártása és kereskedelme. 
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7.  

 

Jouleing Kft A Jouleing Kft. ergonómikus emelőberendezések 
forgalmazójaként több mint 10 éve meghatározó szereplője a 
magyar piacnak. A német Schmalz cég képviseleteként kézi 
vákuumos emelőket - igény szerint komplett darurendszerekkel 
együtt -, az ipari automatizáláshoz vákuumkomponenseket és 
megfogó rendszereket kínál ügyfeleinek, melyhez átfogó 
műszaki háttér és kiváló minőség társul.  
A svéd EdmoLift hidraulikus ollós emelőasztalainak kizárólagos 
forgalmazójaként a vevő egyedi igényeihez is alkalmazkodva 
nyújt emeléstechnikai megoldásokat  
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8.   Jungheinrich Hungária 
Kft. 

Az 1953-ban alapított Jungheinrich AG nemzetközileg vezető 
vállalat az üzemen belüli logisztika területén. Anyagmozgató 
gépek, logisztikai rendszerek, valamint szolgáltatások széles 
választékával a Jungheinrich átfogó megoldást nyújt 
ügyfeleinek egy kézből. A Jungheinrich Hungária Kft. a 
magyarországi piac vezető vállalata. 
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9.  

 

LEAX Hungary Zrt. Fémmegmunkálás, fémáru beszállító az autóipar számára. 306 D / 17 
 

10.   Logi-Store Kft. Raktári- automata tároló berendezések, állványzatok, üzem- és 
műhelyberendezések, szállító, komissiózó és tároló ládák 
forgalmazása 
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11.   

 

NIPÜF Nemzeti Ipari 
Park Zrt. 

Az Inpark a magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. cégcsoportjának márkaneve. 
Tevékenységének középpontjában hazai és nemzetközi piaci 
szereplők igényeinek megfelelő ipari ingatlanok fejlesztése áll. 
Feladatai közé tartozik továbbá az országos iparipark-hálózat 
fejlesztése. Ennek érdekében portfóliója folyamatos bővítésére 
koncentrál, elsősorban sztenderd, illetve egyedi 
ügyféligényekre szabott (built-to-suit) létesítmények 
megvalósításával. 
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12.   Pallér Csarnok Kft. A Pallér Csarnok Kft. gyártó- és üzemcsarnokok, logisztikai 
raktárak tervezésére és generál kivitelezésére specializálódott 
vállalkozás. Közel egy évtizede van jelen a magyar- és idén már 
ötödik 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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13.  

 

Reich GmbH 

 

A Reich GmbH esztergált alkatrészek, speciális  
gördülőcsapágyak, befecskendezéses rendszerek 
komponenseinek, valamint a nagy szériában gyártott (50 000 
db fölött) kézi és automata váltók vezető gyártója. Esztergálás, 
marás, csiszolás, finomcsiszolás, gyalulás, üregelés. Ezen kívül 
saját hőkezelési technológia, valamint ECM, TEM, vibrációs 
csiszolás (trowalizálás), foszfátozás állnak rendelkezésre. 
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Prospektus-
kiállító 

14.         

 

Rekontir BPM Kft. Komplex beruházás és projektmenedzsment tevékenységünket 
2007 óta folyamatosan bővülő, kiváló szakemberekből álló 
csapatunkkal végezzük. Megbízhatóságon alapuló 
kapcsolatrendszerünknek és elhivatottságunknak 
köszönhetően, prémium megoldásokat biztosítunk exkluzív 
ügyfélkörünk részére. Mindig korszerű és kiemelkedő minőségi 
paraméterek szerint dolgozunk, legyen szó műszaki 
tanácsadásról, generál tervezésről, kifizetési kérelmek 
kezeléséről, vagy éppen több éven át tartó üzleti tanácsadásról. 
Portfóliónkban több mint száz, borászathoz, élelmiszeriparhoz, 
turisztikához, logisztikához, valamint infrastrukturális 
fejlesztésekhez és innovációhoz kapcsolódó sikeres projekt 
található. 
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15.  

 

Ritter 
Starkstromtechnik 
GmbH & Co.KG 

A Ritter Starkstromtechnik egy olyan középvállalkozás, amely 
légszigetelt közepes feszültségű kapcsolóberendezéseket gyárt 
24 kV-ig 4000 A névleges árammal és 50 kA  rövidzárlati 
árammal egyszeres, vagy kettős gyűjtősínekkel  IEC62271-200 
szerint. A portfólióhoz továbbá  IEC61439-1 szerint gyártott 
alacsony feszültségű   kapcsolóberendezések is tartoznak 4000 
A-ig terjedő névleges árammal és 100 kA-es  rövidzárlati 
árammal. A választékot védő- és vezetőtechnika, valamint 
speciális  AC/DC  kapcsolóberendezések kerekítik le. 
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16.   
 
 

SIGMA TRADE 
Kereskedelmi és 
Műszaki Szolgáltató 
Kft. 
 

Vevőspecifikált kábelek, kábelszerelvények – ipari kooperációk; 
szilikon kábelek, szilikonvezetékek, különleges hőálló kábelek, 
spirálkábelek előállítása 
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17.  

 
 

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. 
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18.   Taképszolg Kft. Irodák, gyárak, üzletek és szalonok szakszerű takarítása. 
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19.  
 
 
 
 

 

 

Turck Hungary Kft. A Turck Hungary Kft. a német Turck, Escha, TSL-Escha és EGE 
cégek, valamint az amerikai Banner Engineering termékeit 
forgalmazza. 
Fő profilja az ipari automatizálás – termékei között 
megtalálhatóak a szenzorok, kábelek, buszrendszerek, RFID és 
pick-to-light megoldások. Ezen felül a járműiparnak 
leszállásjelzőket, nyomógombokat, hangjelzőket és LED 
világításokat kínál. 
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20. 

 

WELTER zahnrad GmbH  
 

A WELTER zahnrad világszerte az innovatív meghajtás 
szakértője. A fogaskerék készítés területén egyedi termékek, kis- 
és közepes szériák előállítására specializálódtunk. A gyártás 
során a hajtástechnika és hajtóműgyártás területén szerzett 
több, mint 60 éves tapasztalatunknak köszönhetően magas 
szintű szolgáltatásokat nyújtunk ügyfeleinknek.   
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