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BUNDY KFT. 

A Bundy H téstechnikai Kft. ezen a néven 1996-ban kezdte meg m -

ködését Jászárokszálláson egy 5000 m2-es gyártócsarnokban. Háztartási ké-

szülékekbe (h t szekrények, fagyasztóládák) gyárt különböz  h téstechnikai 

alkatrészeket. 

Magát a Bundy Vállalatot Harry Warren Bundy alapította 1922-ben 

Detroitban, aki azt megel z en a Detroit Steel Products alkalmazottja volt. 

Harry Bundy és vállalata el ször a Ford T Modell egyes rendszereihez gyár-

tott acélcsöveket. 

 Kezdetben csak acélcsövet adtak el, de nem sokkal a gyártásindulás 

után – mivel a Ford gyárában a kézzel hajtott csövek sérültek – hajlító beren-

dezésekbe is beruháztak, és ett l kezdve k maguk hajlították meg a csöveket 

a kívánt formába. 1929-ben bevezették az úgynevezett ’Bundyweld’ csövet, 

egy duplafalú, autóipar számára készült csövet, amit rézzel forrasztottak 

össze, és ez az újítás sokkal jobb mechanikai tulajdonságokat és korrózió el-

leni védelmet jelentett. 

A cég f  profilja hosszú évtizedekig nem változott, a h t ipari alkatrészek 

gyártása csak az 1990-es években jelent meg, amikor a Bundy a TI Group tu-

lajdona lett. 

A magyarországi cég 1989-ben betéti társaságként kezdte tevé-

kenységét Jászárokszálláson. 1990-ben alakult át korlátolt felel sség  társa-

sággá, tevékenységét Arktis Kft.-ként folytatta. 

1996-ban jelent s tulajdoni, illetve szerkezeti változások kerültek 

megvalósításra: a vállalat 1996 végét l 100%-ban a TI Holding Netherlands 

BV tulajdonába került, ezzel párhuzamosan a vállalat neve a korábbi Arktis 

Kft.-r l Bundy Kft.-re változott. 

A 2001. év során a vállalat a TI Holdings Netherlands BV 100% tulajdonából 

a 2143rd Single Member Shelf Investment Company Limited (99,9%) és a TI 

Automotive (Newco) Limited tulajdonába került (0,1%). 2002-ben a TI 

Automotive Holdings Limited (99,9%) és TI Automotive Limited (0,1%) lett 

a tulajdonos. 2007. március 7-t l a vállalat az amerikai SUN CAPITAL 

PARTNERS érdekeltségi körébe tartozik. 
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Bundy Kft. - Jászárokszállás 

A cégcsoporton belül nemcsak a magyarországi gyár foglalkozik 

h téstechnikai alkatrészek gyártásával, hanem egyéb gyáregységek is. 

Magyarországon kívül a következ  országokban van még Bundy-gyár: 

 Olaszország (Borghetto) 

 Németország (Bleicherode) 

 Spanyolország (Tauste) 

 Brazília (Curitiba, Pindamonhangaba) 

 Kolumbia (Bogota) 

 Jászárokszálláson a következ  alkatrészek gyártása folyik: 

 - huzalbordás kondenzátorok 

 - lemezbordás kondenzátorok 

 - f t csövek

 - elpárologtatók 

 - h cserél k
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Huzalbordás kondenzátor 

Elpárologtató 
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Duplalírás huzalbordás kondenzátor 

A Bundy Kft. nemcsak Magyarországra, hanem sok külföldi vev nek is 

szállít, melyek között olyan ismert márkanevek vannak a teljesség igénye 

nélkül, mint pl. az Electrolux, Liebherr, Whirlpool, Candy. 

 Az utóbbi évek újításai közt a lemezbordás kondenzátorok gyártását 

lehet kiemelni, amely az iparágban ugyan nem, de a magyar gyárban új 

termékcsoportot jelentett. 
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Lemezbordás kondenzátor 

Névjegy:

Bundy H téstechnikai Kft. 

5123  Jászárokszállás, Ipari út 1. 

T.: +36-57/531-800 

Fax: +36-57/430-830 

Cégvezet k: Koskovics Zoltán ügyvezet  igazgató 

          Wagner Márton gyárigazgató 


