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JÁSZ-PLASZTIK KFT.

Robothegesztés
A széria termékek gyártása is bõvül 2009-ben. A Porsche Cheyenne után a
közeljövõben a vadonatúj, négyajtós limuzinként megjelenõ Porsche Panamera
kipufogóját is itt készítik majd. Hasonlóképp az Alfa Romeo 147 utódjának is itt
gyártanak alkatrészt, tovább bõvül az együttmûködés a BMW-vel, és az autógyár
újabb típusaihoz gyártanak majd kipufogókat Árokszálláson. Az újabb és újabb
fejlesztésekkel, illetve a megrendelések számának növekedésével együtt 2009-ben
tovább emelkedik az árbevételi szint, a jelenlegi tervek szerint jövõre meghaladja a
30 milliárd forintot. A termékek 98 százaléka export.

Névjegy:
EMCON Technologies Gyártó Kft.
5123 Jászárokszállás, Ipari út 2.
T.: + 36-57/531-500
Fax: + 36-57/531-501
www.emcontechnologies.com
Cégvezetõ: Emmert György ügyvezetõ igazgató

A Jász-Plasztik Kft. egy mûanyagfeldolgozó, szerszámkészítõ és akkumulátorgyártó vállalat, mely immár több mint 18 éve áll ügyfelei rendelkezésére, ezalatt
biztos helyet szerezve az illetõ iparágak piacának élvonalában.
A társaságot négy személy alapította 1990 májusában. Ekkor a fõ tevékenységi
kör a mûanyagfeldolgozásra és a szerszámkészítésre terjedt ki, ám hamarosan,
mintegy 4 év után a tevékenységi kör kibõvült az akkumulátorgyártással, majd
pedig egyéb termelõ és kereskedelmi ágazatokkal is. A dolgozók száma a kezdeti 20
fõrõl mára 1500-ra növekedett, mely növekvõ tendencia hûen tükrözi a cég fejlõdését.
Ennek oka egyrészt a termékek kiváló minõsége, másrészt pedig az, hogy a vállalat
minden esetben megpróbál rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci igényekhez, s
ezért folyamatos fejlesztéseket hajt végre. A termékek minõsége és ezáltal piaci
versenyképessége nagymértékben függ a beépített alkatrészek minõségétõl és
korszerûségétõl. Ezért a vállalat ISO 9001:2000 szabvány szerinti minõségirányítási
rendszert, és ISO 14001 környezetirányítási rendszert mûködtet.
A cég székhelye és egyben központja Jászberényben található, és rendelkezik
még üzemekkel és képviselettel Sülysápon (akkumulátorgyár), Szászberken, Pécsett
(kereskedelmi képviselet), Budapesten (iroda), Nyíregyházán (mûanyag-feldolgozó
üzem), valamint a szlovákiai Galántán, ahol szintén mûanyag-feldolgozó üzemmel
áll vevõi rendelkezésére.
A Jász-Plasztik Kft. az alábbi tevékenységi körökkel rendelkezik:
1. Mûanyag-feldolgozás:
a) Mûanyagok fröccsöntése
b) Fröccsöntött mûanyag termékek utólagos megmukálásai:
– feliratozás (tamponozás, prégelés, szitázás),
– festés vízbázisú festékkel,
– mûanyag termékek összeszerelése
c) extrudálás
2. EPS és EPE csomagolóanyag gyártása:
a) Habosított PS (EPS) formahabosítás,
b) Habosított PS (EPS) tömbhabosítás,
c) Habosított PE (EPE) fólia extrudálás és konfekcionálás
3. Fröccsöntõ szerszám és EPS szerszám tervezése és gyártása
4. Akkumulátorgyártás és -értékesítés
5. Komplett hõszigetelõ- és vakolatgyártás
6. Nemzetközi és belföldi szállítás, vámügynökségi tevékenység.
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A cég fõ tevékenysége a mûanyag-feldolgozás. Ebbõl a tevékenységbõl származik
árbevételük közel 60 %-a. 2007-ben 29.000 tonna mûanyag alapanyagot dolgoztak
fel, melyek elsõsorban ABS, PS, PC/ABS és PP anyagok. A mûanyag-feldolgozásban
több területen is otthonosan mozognak az évek során szerzett értékes tapasztalatoknak
köszönhetõen. Ezek a területek a következõek:
Mûanyagfröccsöntés
A társaság alapítói, cégvezetõi Kasza Lajos és Kasza János úr már évtizedek óta
mûanyagalkatrészek fröccsöntésével foglalkoznak, így ezen a téren jelentõs tudást
és tapasztalatot szereztek az elmúlt 18 évben. A Kft. és leányvállalatai jelenleg 250
fröccsöntõgépet üzemeltetnek.
A fröccsöntõ géppark ENGEL és MITSUBISHI típusú gépekbõl áll. A gépek
záróereje 20-tól 3200 tonnáig terjed, melyek 10–20.000 g-os fröccsöntött termék
elõállítására alkalmasak. A gépek modern, számítógépes vezérléssel rendelkeznek,
ez biztosítéka a technológiai folyamat pontos és biztonságos betartásának. A
fröccsöntés területén kizárólag hõre lágyuló mûanyagokat dolgoznak fel.
A szakképzett munkatársak a megbízható technológiai háttérrel és egyéb kiegészítõ
berendezésekkel speciális igényeket is teljesíteni tudnak. Ilyen pl. a nitrogéngázzal
támogatott fröccsöntés, valamint az Európában szinte egyedülálló, festést nem
igénylõ magasfényû fröccsöntött termékek gyártása, mely innovatív technológiai
megoldást szakembereik fejlesztettek ki saját célra.
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Fröccsöntött mûanyag termékek utólagos megmunkálásai:
A nemzetközi trendeknek megfelelõen a multinacionális vállalatok a termék elõállításon túl szívesen helyeznek ki dekorációs és elõszerelési munkálatokat, amelyeket
a Jász-Plasztik Kft. is végez.
Egyik leggyakoribb utómunkálat, melyet leginkább a TV és a híradástechnikai
berendezéseknél alkalmaznak a vízalapú festékekkel történõ festés. A Jász-Plasztik
Kft. jelenleg 7 festõsorral, valamint egy teljesen automata Venjakob-festõberendezéssel rendelkezik.
A termékek teljes festése mellett immár 8. éve foglalkozik a vállalat termékek különbözõ mintákkal történõ dekorálásával is. A kívánt mintát tamponnyomással, prégeléssel illetve szitázással viszik fel a termékre, melyek a kiváló minõségû festékek
és a dekorációs eljárás segítségével rendkívül esztétikussá teszik a háztartási készülékek alkatrészeit, valamint az egyéb termékeket. A felhasznált anyagokat, valamint
a termékek minõségét egy korszerû eszközökkel felszerelt laborban, szigorúan meghatározott mérési elõírások alapján végzik a minõségbiztosításért felelõs munkatársak.
A mûanyag termékek mechanikai szerelését is végezi a Jász-Plasztik Kft. A fejlõdési
és terjeszkedési tendencia a szerelésre is kihat: 2007 decemberében került sor a 24.
szerelõsor átadására, mellyel egyre hatékonyabban tudják teljesíteni rendelõik egyre
növekvõ igényeit.
Extrudálás
Jelenleg 4 gépsoron készítenek extrudált lemezeket a Jász-Plasztik Kft.-nél.
Ezek közül 3 gép PS és ABS alapanyagú, kétrétegû lemezeket gyárt fõként
vákuumformázáshoz, ezekbõl a termékeikbõl a továbbiakban nagyméretû mûanyag
burkolatok és különféle csomagolótálcák készülnek.
Az 1 db PP extruder üregkamrás lemezeket gyárt fõként a csomagolóipar részére.

EPS és EPE csomagolóanyag gyártása

Mûanyagfröccsöntõ üzem

A habosítható PS alapanyagból készült termékek használata elterjedt a csomagolóés az építõiparban a jó hõszigetelõ és mechanikai tulajdonságaik révén.
2000 elején vásárolta a cég az elsõ habosító (habosított polisztirol) automatákat.
Az EPS csomagolóanyag tökéletes biztonságot nyújt a szállítás során az esetlegesen
fellépõ sérülések, károk ellen. Az EPS csomagolóanyag környezetbarát és
többszörösen felhasználható. Jelenleg a több vállalat részére gyártanak habpárnákat
különbözõ háztartási és mûszaki termékek védelmének biztosítása érdekében. Az
EPS alapanyagot feldolgozó üzemekben 20 db formahabgyártó automata és 1 db
vágóberendezéssel ellátott tömbhabosítógép található.
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A 2007-es évben Jászberényben három üzemcsarnokot adtak át a termelés számára.
A fröccsöntés területén a hagyományos, eddig ismert technológiák mellett
kétkomponensû fröccsöntést indított el a vállalat.
Két további üzemcsarnokban indult meg a cég egy új tevékenységi köre, a különbözõ televízió és monitor mûanyagalkatrészek elektronikai termékekkel történõ összeszerelése, azaz 2007-es évben elindult a Jász-Plasztik Kft.-nél a kész televízió- és
monitorszerelés.
2008-ban egy 25 000 m2-es szerelõcsarnok és irodaház építése kezdõdött el, mely
várhatóan a 2009-es évben kerül átadásra. A Jász-Plasztik Kft. a 2008/2009-es évre
célul tûzte ki egy új, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését, mellyel sokkal
korszerûbben és hatékonyabban tudja elvégezni tevékenységeit és kiszolgálni
vevõit.

EPS alkatrészek (Expandálható PoliSztirol)
2002-ben telepítettek egy PE habosított fólia gyártására alkalmas extrudersort a
Jász-Plasztik Kft.-nél. Ez a gépsor 0,5–17 mm-es vastagságú habosított PE fólia
gyártását teszi lehetõvé. Ezt a fóliát szintén csomagolóanyagként használják fel az
elektronikai iparban, illetve az építõiparban hõszigetelõ anyagként is alkalmazzák.

A Jász-Plasztik Kft. 1996. december 10-én kezdte meg a Mercedes-Benz gépjármûvek forgalmazását. 2003. január 1-jétõl ezt a tevékenységet Jász-Plasztik Autócentrum
Kft. néven külön cégként folytatja tovább.
2005-ben a Mercedes-Benz személygépjármûvek és transzporterek forgalmazása
tovább bõvült a KIA Motors személygépjármûvek és transzporterek árusításával.
Az ügyfelek megnövekedett igényeinek megfelelõen 2005-ben nyitotta meg közel
1700 m2-es új, EU-s elõírásoknak megfelelõ komplexumát a Jász-Plasztik Autócentrum
Kft., melyet a gyári képviselõk Európa 10 legszebb autószalonja közé választottak.
A 2005-ös évtõl kezdõdõen a KIA Motors gépjármûvek forgalmazása a régi szalonban, a Mercedes-Benz gépjármûvek árusítása pedig az új komplexumban történik.

Fröccsöntõ szerszám és EPS szerszám tervezése és gyártása
A vállalatnak 2000 óta szerves részét képezi a szerszámüzem, mely nagy segítséget nyújt a különbözõ termékek gyártása során felmerülõ technikai problémák
alkalmával, a kötelezõ idõszerû karbantartások elvégzésekor, a kisebb-nagyobb
javítások vagy szerszámmódosítások esetén.
Az ügyfelek egy része saját fröccsöntõformáit vagy habpárna szerszámait helyezi
ki a céghez, másik része viszont a Jász-plasztik segítségével készítteti el a kívánt öntõformát. Megbízható és kiváló szaktudással rendelkezõ mérnökök a ProEngineer,
Auto Cad és DelCam Power Mill programok segítségével 3D-s tervezõrendszerben
dolgoznak. Ezt követõen, a tervek alapján a szerszámüzemben állítják elõ a formát.
Az ügyfelek tudják, hogy bármilyen esetben számíthatnak a Jász-Plasztik szakembereinek segítségére és véleményére, mellyel folyamatosan meg is tisztelik a céget.
A szerszámüzemben korszerû forgácsoló gépekkel (CNC maró és szikraforgácsoló
gépek és hagyományos fúró- és marógépek) rendelkeznek, és egyéb, a szerszámgyártáshoz illetve -javításhoz szükséges gépekkel és berendezésekkel dolgoznak.

Névjegy:
JÁSZ-PLASZTIK KFT.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11.
T.: +36-57/413-413
Fax: +36-57/411-281
E-mail: jasz-plasztik@jp.hu
www.jasz-plasztik.hu vagy www.jp.hu
Cégvezetõk: Kasza Lajos ügyvezetõ igazgató
Kasza János ügyvezetõ igazgató
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Auto Cad és DelCam Power Mill programok segítségével 3D-s tervezõrendszerben
dolgoznak. Ezt követõen, a tervek alapján a szerszámüzemben állítják elõ a formát.
Az ügyfelek tudják, hogy bármilyen esetben számíthatnak a Jász-Plasztik szakembereinek segítségére és véleményére, mellyel folyamatosan meg is tisztelik a céget.
A szerszámüzemben korszerû forgácsoló gépekkel (CNC maró és szikraforgácsoló
gépek és hagyományos fúró- és marógépek) rendelkeznek, és egyéb, a szerszámgyártáshoz illetve -javításhoz szükséges gépekkel és berendezésekkel dolgoznak.

Névjegy:
JÁSZ-PLASZTIK KFT.
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11.
T.: +36-57/413-413
Fax: +36-57/411-281
E-mail: jasz-plasztik@jp.hu
www.jasz-plasztik.hu vagy www.jp.hu
Cégvezetõk: Kasza Lajos ügyvezetõ igazgató
Kasza János ügyvezetõ igazgató
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pest II., Debrecen és Szeged régiókban, a Dunától keletre – a miskolci térség
kivételével – egész Kelet-Magyarország területén.

MÁV FKG KFT.
Cégtörténet
Az üzem jogelõdje 1949-ben alakult meg Jászkiséren, mint Mezõgazdasági Gépállomás és az 1950-es évek végéig gyors ütemben fejlõdött mind létszámában, mind
gépi felszereltségében. A Jászkiséri Mezõgazdasági Gépállomás 1964-tõl profilváltásra kényszerült, Mezõgazdasági Gépjavítóként mûködött tovább.
A MÁV a gépállomást 1968. január 1-jén megvásárolta. A jászkiséri MÁV Építõgépjavító Üzem 1969. január 1-jével lett közvetlenül az Építési és Pályafenntartási Szakosztály irányítása alá tartozó önálló elszámolási egység.
Kezdetben az üzem csak hagyományos pályafenntartási gépek fõjavításával foglalkozott.Az üzem fejlõdésének új lendületet adott, hogy a MÁV 1970-ben az osztrák
Plasser und Theurer, és a svájci Matisa cégektõl modern pályafenntartó nagymunkagépeket szerzett be. A korszerû felépítmény-karbantartó, gépláncos munkáltatás
felfutásával megindult az üzem dinamikus fejlõdése.
1983-tól az új forgácsoló üzem létesítésével, önálló alkatrészgyártási tevékenységgel megkezdõdött a pályavasúti nagymunkagépek hazai gyártása.
A céget a MÁV Rt. 1994. január 1-jével egyszemélyes Kft.-vé alakította MÁV FKG
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. néven, a társaság továbbra is a MÁV Rt.
Pályavasúti Üzletág országos jelentõségû ipari és szolgáltató háttérüzeme.
A Kft. életében jelentõs változás következett be a 2005. évtõl. Az eddigi nagygépes
vasúti vágányszabályozás, gépjavítás-gépgyártás, alkatrészgyártás mellett meghatározó tevékenységgé vált – a MÁV ZRt. által kezelt közforgalmú vasúti pályahálózaton – a jól tervezhetõ karbantartási és felújítási tevékenység végzése, Buda-

Lokális hibaelhárító géplánc a gyár fõépülete elõtt

A társaság környezeti helyzetének rövid bemutatása
A MÁV FKG Kft. telephelye Jászkisér településtõl 2 km-re helyezkedik el, a Jászkisért Jászladánnyal összekötõ 3227-es számú út és vasútvonal mentén, ipari létesítmények telepítésére alkalmas külterületi övezetben. A sík területen elhelyezkedõ
telephely nagysága 27 hektár, a közelében nincs tájvédelmi terület.
A telephely használatához, a társaság mûködéséhez rendelkezik a szükséges
hatósági engedélyekkel.

Tevékenységi kör
A közforgalmú vasúti pályák tervezhetõ karbantartása és felújítása.
Vasúti felépítmény-karbantartó nagymunkagépek (vágány- és kitérõszabályozó
gépek) üzemeltetése.
Vasútépítõ és karbantartó nagy- és kismunkagépek javítása, felújítása, korszerûsítése,
gyártása.
Vasútépítés, vasúti villamos felsõvezeték építés és korszerûsítés, váltófûtések (gázos
és elektromos) telepítése, térvilágítás kivitelezése.
Acélszerkezet-gyártás.

Munka közben: vágányfelújítás

