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„ Nem mindig lehet megtenni, amit kell, 
de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

 Bethlen Gábor



Az EU-FIRE Kft. 2001-ben jött létre 100%-ban magyar tulajdonú 
családi vállalkozásként. A cégcsoport több divízióval működik.
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IPARI TERMELÉS
fém- és műanyagmeg-
munkálással foglalkozó 
divíziót üzemeltet, amely 
több közlekedési és ipari 
termelőcég beszállítója 

EGÉSZSÉGÜGY
egészségipari beruhá-
zóként jelentős magyar 
tulajdonú beszállítói ka-
pacitást teremtett a hazai 
egészségügynek

INNOVÁCIÓ
a gyártás és high-tech, 
valamint az innovatív 
technológiai projektek 
irányába is bővítette a 
működését

Az EU-FIRE Csoport

Hagyomány és innováció

GEOTERMIA
a geotermikus energia-
források fejlesztésének 
szakértőjeként a magyar 
környezetbarát ingat-
lanfejlesztések és beru-
házások meghatározó 
szereplője lett mind beru-
házóként, mind mérnök 
szakértőként

MEZŐGAZDASÁG
a génmegőrző és mező-
gazdasági K+F projektek 
mellett sertésteleppel és 
szürkemarhatenyészettel, 
valamit erdőgazdálkodás-
sal bővítette a cégcsoport 
tevékenységét

TURIZMUS
magas színvonalú,  
család- és környezetbarát 
szálláshelyeket hoz létre 
országszerte

Cégcsoportunk  
mozgatóereje az innováció, 
alapértéke a hagyomány.
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Géppark

▪ NMV106A vertikális megmunkálóköz-
pont: 3+1 tengelyes, (YCM Industries 
Co. Ltd.) alkalmas 3+1 tengelyes 
marás elvégzésére.

▪ YCM NFX-400A 5 tengelyes 
vertikális megmunkálóközpontok: 
(YCM Industries Co. Ltd.) bármilyen 
geometria marására alkalmas.

▪ YCM NTC-2000 LSY ellenorsós, 
Y-tengelyes CNC esztergagépek 
(YCM Industries Co. Ltd.): maximális 
esztergálható átmérő 350mm, 
maximális esztergálható hossz 
686mm.

▪ Arburg műanyag fröccsöntőgép 
100 és 200 tonnás kivitelben, 
robotkarral és szállítópályával 
kiegészítve: alkalmas műanyag és 
szilikon egészségügyi termékek 
tisztateres gyártására a legszigorúbb 
egészségügyi szabványok 
betartásával.

▪ Zeiss Contura koordináta mérőgép 
és a Zeiss mikroszkóp mérőszobánk 
oszlopos tagjai, a kézi mérőeszközök 
mellett.

Tevékenységi területek

▪ fém- és műanyag forgá-
csoló munkák végzése 
sorozat és egyedi gyár-
tásban

▪ CNC-forgácsolás (rozsda-
mentes és szén acélok, 
alumíniumok, színesfé-
mek, műanyagok)

▪ ívhegesztés, argon  
védőgázas hegesztés

▪ lakatosipari munkálatok

▪ sík és hengeres felületek 
köszörülése

▪ lemezmegmunkálás 
(élhajlítás, lézervágás, 
lángvágás)

▪ homlokzati és belső-
építészeti lemezelemek 
gyártása

▪ gépgyártás  
CAD-tervezési  
tevékenységgel  
támogatva

▪ egyedi gyártás

▪ nagy szériák gyártása

▪ nyersanyagok  
beszerzése és  
méretre vágása.

Az EU-FIRE Kft. csúcstechnológiás 
ipari gyártóüzemeiben a legmagasabb 
követelményeknek is megfelelő 
gyártástechnológiát alkalmaz, nagy 
hangsúlyt fektetve a géppark folyamatos 
fejlesztésére, a vevők teljes körű 
kiszolgálása érdekében.
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Ipari termelés
az ötlettől a kész termékig
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Csúcstechnológia  
a legmagasabb minőségért

▪ készlethiányos termékeket tudunk előállítani 
jelentős tételszámmal mind hazai, mind  
nemzetközi piacra, kitűnő minőségben

▪ cégünk méreténél fogva rugalmasan tudunk  
alkalmazkodni a gyorsan változó piaci igényekhez

▪ termékszkennerünknek és koordináta 
mérőgépünknek köszönhetően egyetlen 
mintadarab alapján, dokumentáció nélkül 
is képesek vagyunk termékek gyártására. 
Digitalizáljuk a darabot, felépítjük három 
dimenzióban és ezt követően a számítógéppel 
vezérelt megmunkálógépek programnyelvére 
lefordítva leprogramozzuk a gyártást. 

▪ az elkészült termékeket automata szállítórobot 
szállítja a megmunkáló gépektől a mérőszobába, 
ahol koordináta mérőgépünknek és 
mikroszkópunknak köszönhetően biztosítjuk 
a legmagasabb sztenderdeknek történő 
megfelelést.  
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Fejlesztések

Az újonnan beszerzett eszközök az alábbi termékek  
előállítására képesek

▪ finommechanikai alkatrészek: távcsövek, látásjavító 
eszközök, optikai alakadó szerszámok és gépalkatrészek 
gyártása

▪ automatizálás alkatrészei: pótlólagos automatizáláshoz 
használható eszközök, automata berendezések, lencse-
gyártó gépek, konveyorpályák alkatrészeinek legyártása

▪ orvosi eszközök: egészségügyi gépek, berendezések 
alkatrészeinek gyártása

▪ méréstechnikai berendezések, eszközök alkatrészei

▪ kis sorozatszámú, egyedi alkatrészek legyártása:  
speciális armatúrák, csapok, szelepek,  
vezérlő elemek gyártása 

▪ ipari gépek alkatrészeinek gyártása

▪ forgácsolással előállítható autóipari alkatrészek, elemek 
és tartozékok gyártása. 

Világszínvonalú precíziós 
gépparkkal és nemzetközi 
szintű szakembergárdával, de 
költséghatékonyan valósítjuk 
meg ügyfeleink terveit az 
ötlettől a kész termékig.

Fenntarthatóság a következő  
nemzedékekért

A hatályos környezetvédelmi előírásokon 
felül üzemeinkben kiemelten figyelünk a 
környezettudatos megoldásokra: 

▪ megmunkáló központjainkat fejlett 
hűtőfolyadékszűrő és -tisztító 
technológiával láttuk el, így a 
gyártás során keletkező minimális 
olajszennyezést is ki tudjuk szűrni 
a 100%-ban újrahasznosított 
hűtőfolyadékból

▪ külön forgácstároló épületet 
hoztunk létre, így a szeparáltan 
tárolt forgácshulladékot újra tudjuk 
hasznosítani 

▪ a forgácskihordó kocsik 
leválasztják a forgáccsal együtt 
távozó hűtőfolyadékot, így az 
környezettudatosan tárolható.

Mintadarabok
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KAPCSOLAT

EU-FIRE Kft.
Cím: 1143 Budapest, Hungária körút 83.
Honlap: www.eu-fire.hu 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eu-fire-kft./ 
E-mail: info@eu-fire.hu 
Telefon: +36 1 238 0816
Fax: +36 1 238 0817

BUDAPEST 
központi iroda

KOCSORD 
gyártóbázis

NAGYKÁROLY 
gyártóbázis, 
disztribúciós  
központ

NAGYTARCSA 
logisztikai központ

ÚJVIDÉK 
disztribúciós 
központ

MÁTÉSZALKA 
gyártóbázis


