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Tehát, mint az elõzõekbõl is kiderült, a Carrier CR Magyarország Kft.-nél hûtõbútor
összeszerelés folyik: ital- és borhûtõket, üvegajtós italhûtõket és nyitott látvány-
hûtõket gyárt. Termékeit fõként az üdítõital és ásványvíz értékesítõk, a sörpalackozók,
a benzinkutak, élelmiszer - kereskedelmi láncok számára értékesíti. A Kft. kiemelt
partnere többek között a teájáról ismert Lipton, a sörgyártásban vezetõ szerepet
betöltõ Heineken, az Unilever vagy a borhûtõket forgalmazó Climadiff.A társaság
tevékenysége során több száz külföldi és belföldi szállítóval áll kapcsolatban.

A vállalkozás fõként exportpiacra termel. A termékek 95%-a külföldön kerül eladásra
a világ minden táján.

A vállalati filozófia középpontjában az olyan berendezések gyártása áll, amelyek
minden környezetvédelmi szempontnak megfelelnek.

Névjegy:

Carrier Magyarország Hûtõberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft.
5123 Jászárokszállás, Jászberényi út 2.
T.: +36-57/531-111
Fax: +36-57/432-120; 531-170
E-mail: info.hungary@carrier.utc.com
www.utc.com
Cégvezetõ: Szabó Péter  ügyvezetõ igazgató

Az EMCON Technologies Kft. hét évvel ezelõtt kezdte meg gépjármû kipufogó-
rendszerek gyártását Jászárokszálláson. A cég árbevétele alapján Jász-Nagykun-
Szolnok megye egyik legnagyobb társasága.

Az EMCON Technologies Kft.-t a németországi Zeuna Starker alapította 1992-
ben, és Budapesten kezdte meg a termelést egy bérelt csarnokban. Majd négy évvel
késõbb Gyöngyöspatára, egy saját tulajdonú 2000 m2-es termelési épületbe költözött.
A cég néhány év múlva kinõtte a gyöngyöspatai telephelyet, és 1999-ben a jászárok-
szállási ipari parkban vásárolt területen 6000 m2-es gyártócsarnokot és 2400 m2-es
raktárépületet épített fel, ahol 2000-ben kezdõdött el a gyártás. A cég történetében
jelentõs volt, hogy 2003-ban az amerikai ArvinMeritor autóipari vállalkozás meg-
vásárolta a Zeuna Starker cégcsoportot, így a magyarországi gyárat is. 2007 má-
jusában tulajdonosváltás történt, melynek eredményeként a kipufogórendszereket
gyártó divíziót az One Equity Partners nevû New York-i társaság kivásárolta az Ar-
vinMeritor csoportból, és EMCON Technologies nevû cégcsoportként mûködteti
tovább.Az így létrejött cégcsoport a világ egyik legnagyobb kipufogórendszer gyártó-
ja, amely tizenkilenc országban van jelen, és világszerte 7500 dolgozót foglalkoztat.

Az EMCON Technologies jászárokszállási gyárában a személygépkocsik és könnyû
tehergépkocsik kipufogó dobjainak és kipufogó rendszereinek kilencven százalékát
exportra gyártják. A vevõk közvetlenül az autógyártó cégek, a termékek fõként
szériában gyártott autókhoz készülnek, de emellett gyártanak pótalkatrészeket is a
már kifutott típusokhoz. Magától értetõdõ követelmény a megkérdõjelezhetetlen
minõség és az órára pontos szállítás.

 Fontos a cég számára, hogy külföldi alapanyag szállítói mellett egyre több hazai
partnerrel dolgozzon, akikkel a földrajzi közelséget kihasználva pontosan idõre
történõ beszállítási rendszert alakítanak ki.

Az EMCON Technologies Kft. többek között a VW Tuareg, Audi Q7, Mercedes
S-class, Suzuki Ignis, Peugeot 307, Citroen Xsara, Land Rover Freelander, BMW
M3,Alfa Romeo 8C típusú gépkocsikhoz készít szériagyártmányokat. Teljes kipufogó-
rendszereket szállít a Ferrari és Maserati valamennyi típusához.

2005 õszén kezdték el az anyagellátás és a gyártás folyamatainak teljes moderni-
zálását. A Kaizen módszerének és a Lean gyártás alapelveinek felhasználásával
mára már valamennyi gyártócella átalakításra került, az üzemben világszínvonalú
gyártás folyik. A fejlesztõ, korszerûsítõ munkában a munkatársak rendszeresen
részt vesznek. A társaság nagy hangsúlyt fektet a jó munkakörülmények és
egészséges környezet kialakítására. A vezetés tudja, hogy a munkatársak tudása,
rátermettsége, motiváltsága és elkötelezettsége sikereik igazi kulcsa. Valamennyi
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munkatárs tisztában van azzal, hogy az alapvetõ cél az eredményesség, a profit. Eh-
hez maximálisan elégedett vevõkre, világszínvonalú és a versenytársakénál termelé-
kenyebb gyártási rendszerre és kiváló munkatársakra van szükség.

Annak ellenére, hogy jelenleg Magyarországon a társaságokra vonatkozó szabá-
lyok és terhek évrõl-évre történõ változása nehezíti az elõre tervezést, a jászárok-
szállási gyárban újabb fejlesztéseket hajtanak végre. Az egyes típusok széria gyártá-
sának befejezése után 10, vagy akár 20 évig szükséges pótalkatrészek gyártása. A
cégcsoport úgy döntött, hogy európai és dél-afrikai üzemeibõl Magyarországra
telepítik ezt a tevékenységet, és a jászárokszállási gyárban új pótalkatrészgyártó
üzemegységet alakítanak ki. Ez a raktározási kapacitás bõvítését, technológiai fejlesz-
tést, és növekvõ munkaerõigényt jelent.

Az összességében mintegy háromszáz millió forintos beruházás eredményeként
Németországból, Hollandiából, Angliából, Spanyolországból és Dél-Afrikából
telepíti át a cég pótalkatrész gyártó berendezéseit, illetve felkészülnek az új feladattal
együtt megjelenõ sajátos logisztikai feladatokra is. A gyártelepítés október hónapban
megkezdõdik, míg a raktárcsarnok 1200 négyzetméteres bõvítésével nemrégiben
már el is készültek. A raktár teljes logisztikai és kiszolgáló rendszere is teljesen meg-
újul a legmodernebb berendezések munkába állításával.

Üzemcsarnok Kipufogó dob kézi hegesztése

Az, hogy a vállalatcsoport Jászárokszállásra telepíti ezt az üzletágat, több tényezõ
együttes meglétének köszönhetõ. Az üzemben ugyanis megvan a tapasztalat a
kisszériás gyártáshoz, helyben megtalálható az a szakképzett munkaerõ, akiknek
nem okoz gondot az aprólékos, magas szakmai tudást igénylõ egységek hegesztése.
A cég jelenleg is teljesít olyan megrendeléseket, amelyek kisszériásnak nevezhetõk.
Ilyen a Ferrari, a Maserati, Rolls Royce vagy épp a Maybach számára gyártott
kipufogórendszerek darabszáma, hisz ezekbõl a luxusautókból nem több tízezret ké-
szítenek az autógyárak. Nem elképzelhetetlen ugyanis, hogy a szakember csapatnak
egy-egy alkatrészbõl évente mindössze csak tíz darabot kell majd legyártani. Az
áttelepítés tényezõi között szerepelt ugyanakkor, hogy hazánkban a nagy kézimunka
igényû termékek az alacsonyabb költségek miatt versenyképes áron gyárthatók.

Az áttelepítéshez kapcsolódóan jelenleg a cég alkalmazottjaként dolgozó mintegy
310 munkavállaló mellett további harminc szakember felvételét tervezi a jászárok-
szállási üzem. A munkatársak Németországban, az augsburgi központban tovább-
képzésen vesznek részt, hogy az átállás az elsõ pillanattól zökkenõmentes legyen.
Az októberben induló áttelepítési folyamat egészen a 2009 év végéig eltart. Az
áttelepítést követõen a vevõkör jelentõsen kibõvül, a jelenlegi partnereik mellett
immár megjelenik a Toyota, a Volvo, a Jaguar, vagy éppen a Rover.
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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 akkumulátor-
gyártó 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.

JÁSZ-PLASZTIK KFT.
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