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1. FAG Magyarország Ipari Kft. 
4031 Debrecen, Határ u. 

1/d.
www.fag.hu Dankai György külön lapon!

- ISO 9001 tanusítvány megléte. ISO/TS megléte, 

de legalább a bevezetése tervben van.  További 

információ a következő linken: 

http://www.fag.de/content.fag.de/en/supplier/

supplier.jsp

2. HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
4243 Téglás, külterület 

0135/9
www.hajdurt.hu Kerti Gábor

• Forgácsolás (hagyományos és cnc esztergálás, marás, 

köszörülés) 

• Élhajlítás (0,6-1,5 mm lemezvastagságig)

• Előfestett lemez stancolás (0,6-0,8 mm lemezvastagság 

között)

• Lézervágás (0,6mm – 5mm lemezvastagság között, 

1600*3600 mm max. táblaméretig)

• kábelkonfekcionálás

• fröccsöntés, 500 t záróerő fölötti gépeken

• vákuumformázás 1mm vagy annál vastagabb speciális (ABS 

UL94, stb..) anyagokból, kiegészítő forgácsolási munkákkal

• palackfúvás, kiegészítő forgácsolási munkákkal együtt

• extrudálás 

• műanyag festés és tamponnyomás együtt

• ISO 9001

• vezetékekre és csatlakozókra ROHS, VDE 

tanúsítások

3. MEDICOR Kéziműszer Zrt.
4032 Debrecen, Füredi u. 

98.
www.medicorkm.hu

Nagy Péter, 

Mezei János

- hagyományos esztergálás

- cnc esztergálás

- hagyományos marás

- nc marás

- speciális hajlító szerszámok-, valamint hegesztő és fúró 

készülékek gyártása-, illetve ezek gépi megmunkálása

-huzal szikraforgácsolás

- Egyedi, kereskedelemben nem kapható forgácsoló 

szerszámok gyártása, élezése szerszámacél anyagból 

(recemarók, zármarók, résmarók, üregelő tüskék, fazonkések )

- lézersugaras vágás

- korrózióálló anyagok hőkezelése

- ISO 9001 tanúsítvány előny 

- Géppontossági vizsgálatok elvégzésének 

engedélyezése, valamint beszállítói auditokhoz 

való hozzájárulás

4. MANZ Kft.
4031 Debrecen, Határ u. 

1/C.
www.manz.com Juhász Csaba

• hegesztett szerkezet gyártás

• fémforgácsolás (marás)

• oldószeres festés

• megmunkálási pontosság: +/- 0,05 mm/m

• ISO 9001 tanúsítvány előny

• nagyfokú rugalmasság

• precizitás

5. MST Engineering Kft
4031 Denbrecen, Medvefű 

u. 15.

www.mst-

engineering.com
Pongor Mihály

• felület kezelés

• CNC bérmunka/komplett gyártás • ISO 9001/14001 megléte

• Gépalkatrész gyártásban szerzett tapasztalat

6. CLAAS Hungária Kft.
5200 Törökszentmiklós, 

Kombájn u. 1. www.claas.com

Sebastian 

Gamble

Lemezmegmunkálás (lézervágás, CNC élhajlítás, hegesztés, 

festés)

Minimum 50 fős cég, nemzetközi vevőkör, 

auditálva VDA 6.3
Open book kalkuláció

7.
Dometic Hűtőgépgyártó és 

Kereskedelmi Zrt.

5100 Jászberény, Necső 

telep 1.
www.dometic.com

Rabi Tibor, 

Simon Gyula

• műanyag fröccsöntés

• műanyag vákuumszívás

többéves gyártói tapasztalat, minőségbiztosítási 

rendszer megléte, megfelelő gyártói géppark 

megléte

szerelt egységek gyártására 

képesség és hajlandóság, minden 

darabos minőségellenőrzés, pontos 

gyártás és szállítás, szállítás 

megszervezése és lebonyolítása 

Jászberényi telephelyünkre
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