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conntronic Prozess- und Automatisierungstechnik GmbH   
 
 
Weboldal: www.conntronic.com     
 
 
 
      
 
Tevékenység 
 
⚫ Hegesztési berendezések (kondenzátor kisütéses hegesztés) 

⚫ Lézerhegesztés 

⚫ Ügyfélreszabott berendezések gyártása 

⚫ Alkatrészfejlesztés az ügyfelekkel együtt 

⚫ Készülékgyártás (ellenállás-, védőgáz- és lézerberendezések) 

 

A Conntronic hegesztési berendezések gyártója, elsősorban az ellenállás-hegesztés (középfrekvenciás és 

kondenzátor kisülés), valamint a lézeres hegesztés és a lézervágás terén. De más hegesztési folyamatokkal is 

foglalkoznak, így MAG, TIG és MF berendezéseket is több ízben megvalósítottak. A vállalat jelen van az 

ügyfelei számára a koncepció készítéstől és a tervezéstől kezdve a berendezés gyártáson át a szervizelési 

tevékenységig. Szolgáltatásuk magában foglalja az ügyfelekkel való termékfejlesztést, a standard rendszereket 

és a speciális berendezéseket.  

 

Megrendelői: elsősorban az autóiparból kerülnek ki (kipufogók, motorok, ülések gyártása, e-mobilitás). 

Berendezéseket kínál ezen kívül a fehéráruk gyártói számára is. Berendezései az ellenállás-, a lézerhegesztés, 

az automatizálási folyamatokban, ill. az acél-, horganyzott acél-, rozsdamentes acél- és rézmegmunkálás terén 

kerülnek alkalmazásra. A cég nem csak műszaki támogatást nyújt ügyfelei számára, de a gépek szakszerű 

használatát is segíti képzésekkel.  

 

 

Keresett együttműködés 

A cég forgalmazót vagy forgalmazó- és szervizpartnert keres.  

 

 

http://www.conntronic.com/


 

 

 

 

 

 

Heinrich Kipp Werk      
 

 
 
Weboldal: www.kipp.hu           
     
 

 

 

 

Tevékenység 
 

⚫ Befogástechnika 

⚫ szabványelemek és gépelemek 

 

HEINRICH KIPP WERK a befogástechnika, valamint szabványelemek és gépelemek területén tevékenykedő 

gyártó. Termékpalettája több mint 45 000 alkatrészt ölel fel, amelyek fejlesztését és gyártását a KIPP házon 

belül végzi, szigorú minőségbiztosítási rendszeren belül ellenőrzi, valamint automata logisztikai- és raktározási 

rendszerén keresztül akár 24 órán belül leszállítja azokat. 

 

Termékei felhasználásra kerülnek az automatizálás, a robotika, az acélipar különböző területein  ill. a 

gépgyártásban. Számos olyan terméket szállít, amelyek alkalmazása az automatizálás, robotizálás terén már 

elkerülhetetlen.  

Ügyfelei: autóipari, acélipari, orvostechnikai vállalatok, automatizálással, robotizálással foglalkozó cégek, 

gépépítők, öntödék, műanyagfröccsöntéssel, forgácsolással, marással foglalkozó kis-és közepes vállalatok, 

multinacionális nagyvállalatok. 

  

 

Keresett együttműködés 

A cég gyártó, tervező és gépépítő vállalatoknak kínálja termékeit az alábbi területekről: gépgyártás, 

automatizálás és robotika, műanyagfröccsöntés, elektronikai sorozatgyártás, forgácsolás, marás, precíziós 

alkatrészgyártás, acélszerkezet gyártás, valamint acél- és alumíniumöntészet (öntödék). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kipp.hu/


 

 

 

 

 
Kontron-AIS GmbH  
 
 
Weboldal: https://kontron-ais.com/  
     
 
 
 
Tevékenység 
 

⚫ Gépvezérlés és integráció 

⚫ Gyár- és gyártási automatizálás 

⚫ Folyamat- és berendezésautomatizálás 

⚫ Vasúti technika 

⚫ Tanácsadás és igényfelmérés 

⚫ Szoftverfejlesztés 

⚫ Hardver szállítása vezérlőkhöz és informatikai rendszerekhez 

⚫ Projektmenedzsment és képzés 

⚫ Rugalmas, világszerte elérhető szervíz és támogatás 

⚫ Telepítés és üzembe helyezés a helyszínen 

 

A Kontron AIS termékeket és megoldásokat fejleszt gyár- és a gyártás automatizálásához, gépek vezérléséhez és 

integrálásához, valamint folyamat és üzemautomatizáláshoz. Technológiai vállalatként a legmodernebb 

szoftveres megoldásokkal támogatja a gép- és rendszerépítőket, valamint gyárüzemeltetőket az intelligens 

gyártás, valamint az Ipar 4.0 és digitalizálási projektek koncepcióinak megvalósításában. 

 

Ügyfelei: gyártó vállalatok és gyárüzemeltetők, berendezés- és gépgyártók 

 

 

Keresett együttműködés 

⚫ A cég autóipari beszállítókkal szeretne együttműködni a Kontron AIS gyártásellenőrzési rendszereit 

illetően.  

⚫ Gépekre és rendszerekre vonatkozó integrációs megoldásaihoz helyi értékesítési partnert, szoftverfejlesztő, 

-értékesítő cégeket keres. 

⚫ Gyártósorokhoz készülő gép- és berendezésgyártókkal keres kapcsolatot. 

 
 

 

https://kontron-ais.com/


 

 

 

 

MR PLAN GmbH  

      

Weboldal: www.mrplan-group.com/hu   
   
 

 

 

Tevékenység 
 
⚫ Stratégiai tanácsadás 

⚫ Tervezés / mérnöki szolgáltatások 

⚫ Építészet / építkezés 

 

A MR PLAN csoport egy 4 cégből álló konszern, amely jelenleg aktív az európai, kínai, orosz, török, dél-afrikai 

és a magyar piacon. A cég szolgáltatásai kiterjednek az irodai környezettől kezdve a logiszitkán át a gyártásig: 

stratégiai tanácsadás, technológiai tanácsadás, gyártás, logisztika, összeszerelés-tervezés, 

folyamatoptimalizálás, építészet / kivitelezés, projektmenedzsment.  

 

A vállalat ügyfelei a gépgyártás, autógyártás, élelmiszer- és vegyipar, vasúti közlekedés, repülőgépgyártás 

terén tevékenykedő vállalatok. A cég rendelkezik egy magyarországi leányvállalattal Kecskeméten, mely 

ügyfelei jelenleg főként az autóiparból kerülnek ki.  

 

 

Keresett együttműködés 

A cég ügyfeleket keres a gépgyártás, autógyártás, élelmiszer- és vegyipar, vasúti közlekedés terén, valamint 

kapcsolatot szeretne felvenni ezen ágazatok szakmai szövetségével. 

A cég ezen kívül forgalmazói / képviselői partnerkapcsolat kialakításában is érdekelt olyan cégekkel (pl. 

gyártási berendezések, gépek szállítóival), amelyek segítséget nyújtanak számára új ügyfelekkel való 

kapcsolatépítésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrplan-group.com/hu


 

 

ruhlamat GmbH         
 

 

 

Weboldal: www.ruhlamat.com  
 
   
  
 

Tevékenység 
 

 

⚫ Szerelési és automatizálási rendszerek 

⚫ OEM megoldások 

⚫ bérgyártás  

⚫ Kártya- és útlevél-rendszerek 

 
 

A Ruhlamat GmbH, amely a MACK csoport tagja, egyedi gépek, illetve gyártósorok tervezésével és 

kivitelezésével foglalkozik. Szolgáltatásai nem csak a karbantartásra, de a bérmunkára is kiterjednek a 

gépgyártás terén. Elsősorban kártyarendszerekkel, automatizált gyártó- és összeszerelő sorokkal, illetve OEM-

berendezésekkel foglalkozik. A cég aktív az európai, ázsiai és amerikai piacokon, ahol megrendelői elsősorban 

az autóiparban és annak beszállító iparában tevékenykednek. További ügyfelekkel rendelkezik az orvos- és 

csomagolástechnika, az üzemanyagcella-technológia, az elektronikai ipar, a biztonsági nyomdatechnika és 

a repülőgépgyártás területeiről.  

 

 

Keresett együttműködés 

A cég forgalmazó partnert keres berendezései magyarországi értékesítéséhez.  

Szeretne ezen kívül potenciális ügyfeleket megismerni a magyar piacon, elsősorban az autóipar és 

orvostechnika területéről, amelyek érdeklődnek megoldásai iránt.  

 

 

 

 

 
A rendezvénysorozat a Német Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium 

(BMWi) megbízásából, az „BMWi-Markterschließungsprogramm” program keretén belül 
kerül megrendezésre. A piacfejlesztési program célja a németországi, elsősorban kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) támogatása a külföldi piacra lépésben és az üzleti 
lehetőségek feltárásában, valamint az üzleti kapcsolatok kiépítésében. 

 

http://www.ruhlamat.com/

