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A DUIHK közösségi stand kiállítói  
IPAR NAPJAI és MACH-TECH 2019 

 2019. május 14-17.  

G csarnok, 103I / 103J / 103K stand 

1.  

 

Büttner Kft. 

 

A Büttner Kft. 25 éves tapasztalattal rendelkezik a szerszámépítő elemek, 
szerszámházak, elő- és továbbmunkált szerszámlapok gyártása terén, amelyek 
elsősorban műanyag fröccsöntő, alumínium nyomásos öntő- és lemezalakító 
szerszámokba kerülnek beépítésre. 

Legfőbb mottónk - minőség az erősségünk - szerint tevékenykedünk nap mint nap, 
ez a vezérelv érvényesül operatív feladataink ellátásában. 

Célunk, hogy megmunkáló kapacitásunk rendelkezésre bocsátásával partnereink 
lerövidíthessék a komplett szerszám- és készülékgyártás átfutási idejét, valamint 
bővíthessék saját termelési volumenüket. Vevői rajzok alapján szerszámacél- és 
alumínium elemek CNC megmunkálását végezzük nagyolt és készre munkált 
kivitelben. 

2.  

 

Dendrit Mentor Kft. 
Fő tevékenységünk: egyedi, kis- és közepes szériás gyártás, egyedi gépgyártás. 
Cégünk profi gépekkel és megbízható, tapasztalt szakembergárdával vállal 
fémmegmunkálást, CNC marást, CNC esztergálást, köszörülést, lakatos munkákat és 
az ehhez tartozó hegesztést, lézerhegesztést, plazmavágást és hengerítést. 
Gépparkunkban a hagyományos forgácsoló gépeken végzett esztergálás, marás, 
fúrás, köszörülés, lemezvágás mellett megtalálhatók a modern CNC eszterga és 
marógépek, megmunkáló központok (3-, 4- és 5-tengelyes), CNC köszörűgép, CNC 
plazmaberendezések, valamint CNC lézerhegesztő berendezés. 

3.  

 

Diamant-Gesellschaft 
Tesch GmbH 

A 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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4.  

 

Glósz és Társa Kft. Társaságunk 27 éves múltú, magyar magántulajdonban lévő tanácsadó vállalkozás, 
amely egy kézbe fogja össze a vállalati pénzügyi, az innováció menedzsment és az 
iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatásokat. Független pénzügyi tanácsadóként 
mindenkor biztosítani tudjuk a beruházási és a fejlesztési igényeihez 
legoptimálisabb pénzügyi források megszerzését és a projektek lebonyolítását. 
Kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk a vállalati kutatás-fejlesztési projektek 
megvalósításában, a szellemi alkotások hatékony üzleti célú felhasználásához 
szükséges jogi és gazdasági feltételek biztosításában. Gyakorlatorientált 
tanfolyamokat szervezünk vállalatok részére a saját alapítású akadémiánk 
keretében, a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektek hatékony 
megvalósításához. www.glosz.hu , www.innovacio-menedzsment.hu , www.glosz.eu  

5.  

 

HAMMEL & 
HOCHREITER 
Business & 
Management 
Consulting Kft. 

A Hammel & Hochreiter, a menedzserszolgáltató megold, áthidal, kiegészít, 
támogat, fejleszt, átszervez, újraszámol. Ehhez pedig minden olyan feltétellel, 
eszközzel és főleg erőforrással rendelkezik, amilyen egy ilyen felelősségteljes, nagy 
téttel bíró feladat elvégzéséhez szükséges.   

Akkor is behívható, amikor nagyon jól mennek a dolgok, és akkor is, amikor nagyon 
nem, vagy fontos változást kell jól kezelni: vezetői erőforrást kell pótolni, válságot 
kell menedzselni, családi vállalkozásnál generációváltást kell támogatni, vagy éppen 
eladásra kell felkészíteni a vállalatot. A cél ugyanis mindig ugyanaz: minél több 
hasznot, profitot termelni, hatékonynak lenni, kockázatot csökkenteni, fenntartható 
növekedési pályára állni, és ott is maradni 

6.   INPIRO Magyarország 
Kft. 

Elektromos fűtési megoldások az ipar számára:  
villamos fűtőtestek, kemencék és egyéb szárító-melegítő-fűtőberendezések 
gyártása, kereskedelme. 
 
Kerámia sugárzók, kvarc- és halogén sugárzók, csőfűtőtestek, becsavarható-és 
karimás fűtőtestek, szilicium-karbid fűtőtestek, molibdén diszilikát fűtőtestek, 
szabályzók, szerelési- és segédanyagok 

 

http://www.glosz.hu/
http://www.innovacio-menedzsment.hu/
http://www.glosz.eu/
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7.  

 

Jankovits Engineering 
Kft. 

 

Vállalatunk fő tevékenysége egyedi gépek, gépsorok tervezése, automatizálása, 
gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása. Vállaljuk már meglévő gépek 
átalakítását, korszerűsítését, felújítását is. 12 hidraulikus alkatrészgyártó világcég 
hazai képviseletét látjuk el, nemcsak az általunk épített gépekhez szerezzük be a 
legjobb minőségű termékeket, hanem partnereinknek is biztosítjuk ezek 
elérhetőségét. Megrendelőinknek komplex megoldásokat kínálunk. 

8.  

 

Linde Gáz 
Magyarország Zrt. 

A Linde Gáz Magyarország Zrt. jelenleg 5 telephellyel és közel 100 értékesítési 
partnerrel rendelkezik, ahol termékeink és szolgáltatásaink széles választékát 
kínáljuk partnereinknek. 

Műszaki gázaink jelen vannak és fontos feladatot látnak el az ipar szinte valamennyi 
területén, de ugyanígy a kutatásban és a gyógyászatban is. További információért 
látogassanak el honlapunkra: www.lindegas.hu  

9.  

 

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. 

10.   Pallér Csarnok Kft. A Pallér Csarnok Kft. 2000 m² feletti 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. 

http://www.lindegas.hu/
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxJu_o-jgAhXKhrQKHeiECtwQjRx6BAgBEAU&url=https://prodengineer.eu/jankovits-engineering-25-eve-novekedesi-palyan/&psig=AOvVaw3FPTUvOmc8M_vKaDwloPRD&ust=1551781704486617
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11.  

 

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,  trowalizálás, foszfátozás állnak rendelekzésre. 

12.  

 

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 

13.  

 

Spinto Hungária Kft. 

 

A Spinto Hungária Kft. az XXL méretű szerszámok tervezésének és gyártásának 
nemzetközi szereplője. Tevékenységi körünkbe tartozik az aluminium-nyomásos 
öntőszerszámok, a műanyag fröccsöntő szerszámok, lemezalakító prés-szerszámok 
és nagyméretű alkatrészek gyártása és megmunkálása. 

14.  

 

Star-Hungary Kft. Minőségi műszaki fordítás és szakfordítás 1984 óta, 70 nyelven. Több mint 30 
országban, 51 irodával.  
Használati utasítások, katalógusok, műszaki dokumentáció, marketinganyagok, 
szerződések – fordítás, lektorálás, kiadványszerkesztés, szoftverhonosítás. 
 
Fordítástámogató szoftverek és projektadminisztrációs rendszerek értékesítése. 
(TRANSIT NXT, TERMSTAR, WEBTERM, ProjectAdmin) 
 
TRANSIT NXT tanfolyamok szervezése, oktatás. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPnIHopOjgAhVOr6QKHSwmCwwQjRx6BAgBEAU&url=https://b-m.facebook.com/Spinto-Hung%C3%A1ria-Kft-139853496847267/&psig=AOvVaw3hy1L5YpCVnstNxPOg9TFl&ust=1551782051339630


Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer | Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara  
Lövőház utca 30, H-1024 Budapest | Tel. 0036/1/345-7600 | Fax 0036/1/315-0744 | E-Mail: info@ahkungarn.hu | www.duihk.hu 

 

15.  

 

Stiefel Eurocart Kft. A Stiefel Interactive korszerű, prémium minőségű irodatechnikai eszközökkel, 
interaktív vizuáltechnikával és prezentációs eszközökkel foglalkozik.  
Kizárólagos joggal képviseljük Magyarországon a világhírű Edding cég vizuáltechnikai 
leányvállalatát, a Legamastert.  
Valósítsa meg a XXI. századi irodát a Stiefel megoldásaival! 

16.   Taképszolg Kft. 
Ipari takarítás, gyártakarítás: gyárak, üzemek szakszerű takarítása  
Irodák, irodaházak napi és nagytakarítása 
Ablaktisztítás és homlokzat tisztítás 
Büfé üzemeltetés irodaházakban  
Germstar termékek forgalmazása, kézfertőtlenítés - járvány megelőzési célokra. 
Utcák, közterületek, parkok takarítása 
Alpin takarítás 

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. 

18.  

 

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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19.  

 

UniCredit Bank 
Hungary Zrt. 

UniCredit Bank 
 
A nemzetközi piaci szereplőként az Ön vállalata minden piacon különböző 
kihívásokkal szembesül. A vállalatával szemben támasztott elvárásoknak gyorsan és 
rugalmasan kell megfelelnie, hogy élni tudjon a kínálkozó lehetőségekkel. 175 
országban jelen lévő bankfiók- és levelezőbanki hálózatunk egy hatékony és 
egymást tökéletesen kiegészítő csapat tagjaként egyetlen közös célt tart szem előtt 
– az Ön sikerét! 
 
UniCredit Leasing 
 
Az UniCredit Leasing Hungary a magyarországi bankcsoport vállalati üzletágának 
tagjaként kínálja lízingfinanszírozási termékeit mind a lakossági, mind a vállalati 
ügyfelek számára.  
A több mint két évtizedes piaci jelenlét garantálja a kiemelkedő szakmai hátteret és 
az elérhető legjobb lízingmegoldásokat az üzletfeleinknek. A termékek sokfélesége, 
színvonala és a nemzetközi pénzügyi háttér együttesen biztosítja, hogy társaságunk 
a mindenkori piaci elvárásokhoz igazodó professzionális finanszírozó partnere 
legyen ügyfeleinek. 

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. 


