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A  DUIHK közösségi stand kiállítói  
Automotive HUNGARY 2019 

 2019. október 16.-18. 
A csarnok/ 308 H, 309 H, 310 H stand 

  
 

1.  

 
 

Berghof Automation 
GmbH 

A Berghof Automation GmbH tesztelési és folyamatirányítási osztályát az autó-
alkatrészek minőségi és biztonsági tesztelésére szakosodott tapasztalt szakem-
berek végzik. A cég intelligens és rugalmas tesztrendszereket valamint -
modulokat fejleszt ki az autóipari belső, külső, elektronikus hajtóművek és erő-
átviteli szektorok számára, valamint az elektromobilitás területén az energiatá-
rolás számára. Az ügyfelekre szabott tesztelési technológiák felhasználásra ke-
rülnek a gyártásban és a fejlesztésben is. 

308 H/ 6 

2.  
 

Blue Colibri  
International Kft. 

A Blue Colibri App egy belső kommunikációs és elköteleződést segítő mobil 
platform, amellyel elfelejthetjük a nyomtatott újságokat, plakátokat és a faliúj-
ságot. Digitálisan, okostelefonjaink segítségével kollégáink bármikor, bárhonnan 
el tudják olvasni a vállalat legfrissebb híreit, képesek egy gombnyomással cso-
portokat alakítani, chatelni, visszajelzést adni, eseményeket szervezni. A plat-
formmal egyszerű és hatékony felületet teremthetünk, amelyen világosan, ért-
hetően és közvetlenül adhatunk át üzeneteket, víziókat, értékeket, információ-
kat azoknak a munkavállalóinknak is, akik nem rendelkeznek számítógépes 
munkaállomással vagy email címmel, bevonva ezzel az összes munkavállalót a 
vállalati kommunikációba. 
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3.  

 

DIEDERICHS Karosse-
rieteile GmbH 

A Diederichs Karosserieteile GmbH több mint 50 éve foglalkozik karosszéria 
elemek eladásával. A tuning termékek 2003 óta kaphatók, míg a Diederichs 
Európában az egyik legnagyobb tuning választékot kínálja. A Diederichs klíma-
termékekkel egészítette ki termékportfólióját. 
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4.  

 

Gammadigital Kft. 

Gamma Digital Kft. egy budapesti magyar középvállalkozás. Profiljuk az ipari 
automatizálás, vezérléstechnika és rendszerintegráció. Fő célja az ipari, testre-
szabott szoftver és hardver termékek fejlesztésétől kezdve a komplex vezérlő 
technológia és az intralogisztikai projektek megvalósítása. 308 H/ 1 

 

5.  

 

HEINRICH KIPP  
WERK KG 

A HEINRICH KIPP WERK a befogástechnika, a szabványelemek és a kezelőelemek 
területén tevékenykedő gyártó. A németországi telephelyen a termelés óriási 
gépparkkal történik. 
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6.   

Macher Zrt. 

A Macher Zrt. fő profilja: konfekcionált kábelek, kábelkötegek, elektromechani-
kai rendszerek tervezése, fejlesztése, gyártása. 

További termékek/szolgáltatások:lézeres kábelmegmunkálás, gyártástechnoló-
giák kidolgozása, egyedi gyártóeszközök készítése, korszerű mérőeszközök, kis- 
és nagy nyomású fröccsöntés, fémgőzölés, elektromechanikai fejlesztés. 

A több évtizedes  gyártási tapasztalattal készült termékek alábbi iparágakban 
kerülnek felhasználásra: autóipar, ipari elektronika, orvos technológia, védelmi 
ipar. 

Tanúsítványok: IATF  16949, ISO 9001:2008, EN 9100:2009, ISO 14001, UL 
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7.  

 

Mátrametál Kft. 

A Mátrametál Kft. több mint fél évszázados múltra visszatekintő, 370 főt foglal-
koztató 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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8.  

 

 

MRS Electronic 
GmbH & Co. KG 

Az MRS Electronic GmbH & Co. KG intelligens vezérlőrendszereket, Gateway, 
Relais és HM rendszereket gyártó valamint fejlesztő vállalat. Továbbá ügyfélre-
szabott fejlesztéseket gyárt különböző típusú járműalkalmazáshoz a németor-
szági Rottweil telephelyén. Cégünk 2017 óta rendelkezik az IATF 16949 szabvány 
tanúsítvánnyal, így az OEM termékek képzett gyártója az autóipar számára. A 
több mint 200 alkalmazottal rendelkező németországi gyártási telephely mellett 
rendelkezik a vállalat az Egyesült Államokban, Horvátországban, Ukrajnában és 
Oroszországban testvérvállalatokkal, mely testvérvállalatokon keresztül értéke-
síti a termékeket a következő országokban: Olaszország, Csehország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Hollandia, Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, Svájc, UK. 
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9.  

 Német-Magyar Ipari 
és Kereskedelmi 

Kamara 

A DUIHK legfőbb feladata a német-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése és 
támogatása. Ennek során professzionális szolgáltatásokat nyújt, gazdasági vo-
natkozású információkat kínál, a kapcsolatépítés számos lehetőségét és formáját 
teremti meg, és képviseli tagjai érdekeit. A DUIHK mintegy 900 taggal rendelke-
zik a gazdaság szinte minden területéről. A tagság önkéntes és nem korlátozódik 
csupán a német vállalatokra. 
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10.   

Pallér Csarnok Kft. 

A Pallér Csarnok Kft. 2.000 m² feletti gyártó- és üzemcsarnokok, logisztikai raktá-
rak tervezésére és generálkivitelezésére specializálódott vállalkozás. Több mint 
egy évtizede vagyunk jelen a magyar- és idén már hatodik éve a német építőipa-
ri piacon. Az elmúlt évek folyamán mintegy 100 csarnokot terveztünk és több 
mint 170 csarnokot építettünk megrendelőink legnagyobb megelégedésére 
Magyarországon és Németországban egyaránt. Saját tervezőirodánkkal a kon-
cepció- az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentáció elkészítését tudjuk 
vállalni. Generálkivitelezőként saját kivitelező szakembergárdánkkal kulcsraké-
szen építünk csarnokokat. 
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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 

11.  

 

Röhm Hungaria Kft. 

 

 

A RÖHM GmbH a munkadarab és szerszámbefogás szakértője. Az egyszerű fúró 
tokmánytoktól kezdve, a forgó csúcsokon, homlok menesztőkön, 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 esz-
közeink, kiállják a mai kor sorozat-és egyedi gyártási követelményeit 
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12.  

 

Sheldon Invest Kft. 

A Sheldon Invest Kft. gyártási folyamatokhoz tervez és gyárt célgépeket egyedi 
igényekre szabottan. Jelentős TIER1 autóipari referenciákkal rendelkezünk, me-
lyek különféle bonyolultságúak - a légzsákok gyártásától az oldal szélvédő gyár-
tásán keresztül a különböző műanyagipari összeszerelő gyártóberendezésekig. A 
Sheldon Invest Kft. erősségét az adja, hogy már három évtizede gyártunk alkat-
részeket, eszközöket üzemünkben, ahol 100 fő tapasztalt munkatársunk oldja 
meg a mindennapi kihívásokat. 
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13.  

 

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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14.  

 

TAKENAKA Europe 
GmbH Hungarian 

Branch 

Architecture / Engineering / Construction 

Több mint 400 éve  Japánban, 45 éve Európában és 25 éve Magyarországon 

Dream into Reality for a Sustainable Future 
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15.   
Technoplast  
Group Kft. 

A Technoplast Group Kft főbb tevékenységei: gyors prototípus gyártás 3D-s 
nyomtatással, vákuumöntéssel, kisnyomású fröccsöntéssel (RIM öntés) kissoro-
zatú fröccsöntés, egyedi és kissorozatú fémmegmunkálás CNC technológiákkal, 
szerszám és készülék gyártás, komplett gépgyártás az autóipar, repülőgépipar, 
űripar, orvosi műszergyártás területén. 
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16.  

 

Trans-Sped Kft. 

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 21 milliárd forintot. 

Szállítmányozási irodáink országszerte: Debrecenben, Budapesten, Tatán, Pé-
csett, Kecskeméten, Szeghalmon, illetve Romániában Nagyváradon. 

Raktári kapacitás: Debrecenben, Tiszaújvárosban, Miskolcon, Körösladányban, 
Szeghalmon, Tatán, Tatabányán, Környén és Székesfehérváron. 
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17.  

 

Walter Neff GmbH 

A Walter Neff GmbH a hidraulikus prések és gyártósorok vezető gyártója az 
egész alakítóipar számára. Már a második generációban rendkívül hatékony 
termelési megoldásokat hoztak létre a karlsruhei központban, a Stand -Alone 
termékektől a kulcsrakész megoldásig a fémfeldolgozáshoz és a szilárd formá-
záshoz. A cég 30.000 kN-os hidraulikus préseket gyárt. A közepes méretű, füg-
getlen, családi tulajdonban lévő vállalkozás 1947-es megalapítása óta fejlődte ki 
magát egy helyi kisipari üzemből egy globális szereplővé, mely mára már világ-
szerte több mint 6.000 hidraulikus prést adott el. 
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18.  

 

WAREMA Plastic 
Technology Hungary 

Kft. 

A Warema Plastic Technology Hungary Kft a Warema Group része, a német 
Warema Kunststofftechnik und Maschinenbau GmbH leányvállalata. Innovatív 
megoldásainkkal vállnak vevőink elvárásai műanyag termékké a Műanyagok & 
Mérnöki területeken. 
A Magyarországon gyártott termékeink magas minőségben, IATF tanúsítási szin-
ten készülnek autóipari és egyéb ipari vevőinknek.  
Erősségünk a műanyag termékek és komponensek gyártása, beleértve ezek 
szerszámozását is. Gyártunk önálló alkatrészeket rövid szállítási idővel 15.000kN 
gépméretig, ezen felül szerelt, festett és krómozott alkatrészeket is. 
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