
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„A KÖNIG KFT. TERMELÉSI FOLYAMATAINAK OPTIMALIZÁLÁSA" 

 

A KÖNIG Járműablakszerkezetet Gyártó és Forgalmazó Kft. kerekegyházi telephelyén 2 db RD1004 

plazmaegységgel felületkezelő berendezést, 2 db PreciTrack 3015-ECO berendezést és 1 db PTM2030 

portálmaró gépet és 2 db Stefiglass Model Sprint 1600/4 síküvegmosót vásárolt meg a Széchenyi 

2020 program keretében elnyert 39 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével. 

A KÖNIG Kft. 1991 óta végzi gépjárműipari beszállító tevékenységét Kerekegyházán. TEÁOR szerinti 

főtevékenysége 29.32 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása, ezen belül járműablakok 

tervezése, fejlesztése és gyártása. 

A társaság elérni kívánt célja, hogy a korszerű eszközök beszerzésével, jelentős költségcsökkenést érjen el, 

optimalizálni tudja folyamatait, valamint bővíteni tudja vevőkörét: ezáltal növelni versenyképességét, 

megszilárdítani piacvezető pozícióját. 

Ennek keretében a vállalkozás beszerez két RD1004 plazmaegységgel felületkezelő berendezést, mellyel 

egy lépésben, költséghatékony módon, és gyorsan lehet ragasztás előtt a felületeket megtisztítani minden 

zsírtól és szennyeződéstől. Beszerzésre kerül két PreciTrack 3015-ECO kis marógép, amely alkalmas a 

plazmatisztító berendezés hordozására és forgácsolási műveletek ellátására, ezáltal lehetőség van az 

automatizált megmunkálási folyamatokban való bevonásra. A berendezés precizitásának köszönhetően nő 

az elkészített alkatrészek minősége és csökken a selejtek száma. Beszerzésre került egy PTM2030 

portálmaró gép, amely nagy tárgyasztalának köszönhetően alkalmas nagyméretű anyagok 

megmunkálására, a társaság főként az ablakkeretek furatolásának elvégzésére fogja használni. A 

berendezés a korábbi technológiánál gyorsabban és nagyobb precizitással dolgozik, így lehetővé teszi a 

minőség javítását és a termelékenység tovább növelését. Beszerzésre kerül még két Stefiglass Model Sprint 

1600/4 síküvegmosó, melynek köszönhetően a tisztítási folyamat automatizálható, felgyorsítható.  

A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő 

berendezés.  

A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését 

követően, azonnal integrálódtak a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és 

szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök működtetéséhez, valamint a 

fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 39 millió forint európai uniós támogatás 

segítségével. 

 

A projektről bővebb információt a www.konigkft.hu oldalon olvashatnak. 
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