
A technológia és az innováció élvonalában

dolgozunk azért, hogy megrendelőink

ötleteit kiváló termékekké formáljuk.
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Partnereinket szolgáljuk azáltal, hogy fenntartható, 

folyamatosan fejlődő, az igényekhez igazodó, 

innovatív technológiát, infrastruktúrát biztosítunk, és 

ezzel hozzájárulunk azon céljaink megvalósításához, 

hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal működő, 

inspiráló munkakörnyezetben fókuszálhassunk 

megkülönböztetett piacvezető termékeink

gyártására.
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TRADÍCIÓ A vállalat története egészen az 1951-es évig vezethető vissza,

amikor szövetkezetként mezőgazdasági gépgyártással

elindította tevékenységét. A ’70-es években kiépítette jelenlegi

gyártóbázisát, és az elérhető legmodernebb technológiával

előállított saját termékpalettájával ismertséget szerzett az akkori

bel- és külföldi piacokon.



INNOVÁCIÓ

A cég 2011-ben a jelenlegi vezetéssel, új lendületet adva a

fémszerkezetgyártási tevékenységnek, modernizálta

telephelyét. Jelenleg 2,5 hektáros bázison, mintegy

10000 m² modern gyártóterületen végzi munkáját.

Az Innomechanika Kft. jelenleg több mint 50 fő saját

munkavállalót foglalkoztat, és beszállítóin keresztül több

száz embernek ad munkát. Fizikai alkalmazottain kívül

rendelkezik olyan szellemi állománnyal is, mely lehetővé 

teszi, hogy megrendelői elképzeléseit már a tervezés 

szintjén is támogatni tudja.
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ELEKTROSZTATIKUS PORFESTÉS

A porszórás a legkorszerűbb környezetbarát felületkezelési eljárás a korrózióvédelemben. Alkalmas 

minden fémfelületre, így a legkeresettebb bevonatnak számít a fémiparban, gépiparban, 

élelmiszeriparban és az egészségügyben. Kiváló korrózióvédelmet nyújt, minőségi esztétikai 

megjelenéssel és a színárnyalatok végtelen skálájával.

Üzemünk a legmodernebb innovatív eljárásokat vonultatja fel. Berendezésünk a legkülönfélébb 

előkezelési megoldásokat nyújtja, alkalmazkodva vevői igényeinkhez. A cirkónium szilántól kezdve a 

foszfátozáson át egészen a nano-, multi-steel technológiáig számtalan megoldást kínálunk

ügyfeleinknek. Célunk, hogy megrendelőink részére kompromisszumok nélküli, minőségi termékeket 

állítsunk elő.



INNOVATÍV

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁK

Társaságunk elkötelezett a folyamatos fejlődés, 

innováció iránt. Meggyőződésünk, hogy

versenyképesek csak akkor lehetünk, ha mindig 

képesek vagyunk megújulni, és tevékenységünket

olyan irányban bővíteni, fejleszteni, ami partnereink 

felmerülő igényeit maximálisan kielégíti.

A hatékony, kiváló minőségű sorozat-gyártás 

elképzelhetetlen magas automatizáltságú gépek

nélkül.

Cégünknél a síklemezek lézerkivágása, a 

nagynyomású lemezalakítás, valamint a 3 dimenziós 

lézerhegesztés és -vágás is elérhető.



TRADICIONÁLIS

FÉMSZERKEZETGYÁRTÁS

Őrizzük hagyományainkat is. Dolgozóinkra a cég

nagyköveteiként tekintünk. Az ő szakértelmük és

szenvedélyük képezi sikereink alapját és

vállalatunk legfontosabb erejét.

Cégünk új, 2019 év elején átadott csarnokában a 

legmodernebb hegesztő- és csiszolókabinokban, 

magasfokú tisztasági követelmények mellett 

készülnek termékeink.

A különböző hagyományos hegesztési eljárások 

mellett az üzemünkben idomacél és lemez 

formálására alkalmas berendezések, hengerítő 

gépek, menetelő gépek, szeg és PEM besajtoló

berendezések állnak rendelkezésre, hogy 

ügyfeleink komplett igényeit kielégíthessük.



IPAR 4.0

Hazánkban, a KKV szektorban elsők között 

vezettünk be 2018-ban IPAR 4.0-nak megfelelő 

integrált vállalatirányítási és intelligens

termelésirányítási rendszert. Cégünknél az 

SAP Business One vállalatirányítási modul 

mellett integrált BX Core gyártásirányítási

rendszer és BX POEM vizuális gyártástervező 

program működik.

Raktárunk tárhely-azonosítással, vonalkódos 

termékkövetéssel, gyártásunk

munkaállomásonkénti elektronikus lejelentéssel, 

PDC terminálokkal, a termelőgépekből 

kinyerhető objektív adatintegrációval

rendelkezik. A rendszer valós idejű adatokat 

szolgáltat mind a saját gyártásunk, mind az 

ügyfeleink részére.



Jelmondatunk

Kiválóság vállalatunk működésének

minden területén – partnereink

magas szintű kiszolgálása, jó ár-

érték arányú szolgáltatások nyújtása 

a maximális vevői megelégedettség

mellett.

Stratégiánk

Stratégiánk alapvető része a 

fenntartható gondolkodás. Ennek 

egyik jelentős eleme

a természeti erőforrásokkal való

környezetbarát gazdálkodás, hiszen 

egyértelmű cél, hogy

a prémium termékek előállítása

ökológiai szempontból is 

prémium megoldásokkal

történjen.

Partnereink

Üzleti partnereinkkel szorosan

együttműködve közösen

igyekszünk kihasználni a piacban 

rejlő lehetőségeket.

Üzletfeleinkben nem a konkurenciát

látjuk, hanem a közös munka 

lehetőségét, hogy mindannyian

egyformán tudjunk fejlődni és

céljainkat is közösen érjük el.



Amennyiben úgy érzi, segíteni tudjuk új projektjének 

megvalósulását, kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot.
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info@innomechanika.hu

+36 37 311 890

MINDIG NYITOTTAK VAGYUNK

AZ ÚJ PROJEKTEK IRÁNT, LEGYEN

AZ KICSI VAGY AKÁR NAGY.
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