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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
KORSZERŰ JÁRMŰ- ÉS GÉPALKATRÉSZGYÁRTÓ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE  

 

A Gránit-EX Kft 2018. áprilisában 5,43 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást 

nyert Széchenyi 2020 program a „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai 

innováció révén” pályázati programjának keretében. A 10,87 millió forint összköltségvetésű, 

Tolmácson megvalósuló beruházás 1 db új esztergagép és 1 db új hidraulikus cső és idomhajlító 

beszerzésére irányul. 

 
A GRÁNIT-EX Kft. 2000-ben jött létre családi vállalkozásként, a 2899 TEÁOR besorolású feldolgozó ipari 
(gépgyártó) tevékenység folytatására, a Nógrád megyei Tolmácson. Foglalkozunk vibrációs csiszológépek, 
vibrációs sorjázó berendezések, koptató centrifugák, koptató vályúk gyártásával, lakatos és forgácsoló ipari 
termékek előállításával, szinte változatlan szakértő gárdával. Termékeink robosztus felépítésű koptató 
berendezések, melyek alkalmasak különböző formájú és alakú alkatrészek sorjázására, polírozására, 
öntvények felöntéseinek lekerekítésére, eltüntetésére. 
 
A tevékenységi kör a koptatógép gyártás terén egyedüli a magyar piacon, de a meglévő gépi kapacitással 
már nem voltunk képesek a teljes piaci igények kielégítésére. Legfőbb célunk: versenyképességünket 
megtartani és piaci részesedésünket növelni. A 2018-ban megvalósított projekt 1-1 db esztergagép valamint 
idomhajlító beszerzésére irányult. 
 
Az 1 db hidraulikus cső- és idomhajlító gép gyorsabb és pontosabb munkavégzésre teszi alkalmassá 
cégünket. Az 1 db 3 tengelyes digitális mérőrendszerrel szerelt esztergagép a vevők gyorsabb, jobb 
minőségű kiszolgálására alkalmas. Az újonnan beszerzésre kerülő gépek alkatrész és szervizháttere 
biztosítja, hogy a késedelem nélküli folyamatos termeléssel szolgáljuk ki vevőinket. 
 
A fejlesztés hozzájárul a meglévő üzleti kapcsolatok bővítéséhez, a szerződéses kapcsolatok 
meghosszabbításához, beszállítói tevékenységek kialakításához. A bevezetésre kerülő technológia javítja 
termelésünk rugalmasságát, csökkennek a termelési költségeink, az anyag és energiafelhasználás valamint 
a selejtes termékek aránya is. A korszerű technológia folyamatosan javuló munkafeltételeket biztosít 
vállalkozásunk dolgozói számára. 
 
A fejlesztés közvetlenül hozzájárul nyereséges gazdálkodásunk fenntartásához, melynek eredményeként a 
társaság saját tőkéje legalább a vissza nem térítendő támogatás 50 %-ával növekszik (legalább 2.716.500,- 
Ft-tal) a beruházás befejezési évét követő üzleti évben. 
 
 
További információ kérhető: 
Gránit-EX Kft. 
Dr. Szetei Iván ügyvezető 
Elérhetőség: +36-30-866-7369 
granitexkft@gmail.com 


