


AMIBEN HISZÜNK
KREATIVITÁS
Az új megoldások szüntelen keresése teszi számunk-
ra igazán élvezetessé a munkánkat.

FENNTARTHATÓSÁG
Környezetbarát, energiatakarékos, csökkentett hő- és
zajkibocsátású gépek és gépsorok kialakításán dolgo-
zunk, melyek hosszú távon üzembiztosan működnek 
partnereinknél.

MINŐSÉG
Minőségben és biztonságtechnikában nem kötünk 
kompromisszumot sem a gyártás, sem a felújítás te-
rén. Gépeink maximálisan megfelelnek a mindenkori 
üzemeltetési és gépbiztonsági előírásoknak, 2005 óta 
ISO 9001 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezünk.

...ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK.
Küldetésünk kreatív és tökéletes 
megoldásokat találni ügyfeleink 
kihívást jelentő problémáira.
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Jankovits István

                 Év TApASZTALAT
Cégünk 1992-ben családi vállalkozásként in-
dult, betöltve azt a piaci rést, mely a hidraulikus 
gépek és termelőberendezések alkatrészeinek 
javításából adódott. Később, a partneri igények 
egyre összetettebbé válásával már megoldá-
si javaslatokra, főegységek, egyszerűbb vagy 
összetettebb alkatrészek legyártására is vállal-
koztunk. Fejlődésünk töretlen, minden munká-
val szakmailag tapasztaltabbak lettünk és ma 
már az egyedi célgépek, automatizált gépsorok 
tervezésének és gyártásának területén a ma-
gyarországi élvonalban jegyeznek bennünket.
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JANKoVITS ISTVÁN
 
létrehozza családi 
vállalkozását 
a hidraulikus 
munkahengerek, 
berendezések 
javítására, gyártására

ÚJ ÜZEMCSARNoK

kerül átadásra, 
melynek keretében 
500 m2 gyártó- és 
fejlesztőcsarnokkal, 
valamint 320 m2 
irodaházzal bővül 
a vállalkozás

JANKoVITS ISTVÁN 
AZ ÉV VÁLLAKoZÓJA

a Vállalkozók Országos 
szövetsége értékelése 
alapján

KISALFÖLD 
PRESZTÍZS DÍJ

Innováció 
kategóriában

ÜZEMCSARNoK 
BŐVÍTÉS

a növekvő 
termelési és 
alkatrész 
forgalmazási 
tevékenység 
ellátására

HIDRAULIKUS 
oKTATÓLABoR

kialakítása a Széchenyi 
István Egyetemen, 
csatlakozás az egyetemi 
Practing programhoz

A RÉGIÓ LEGJoBBJA 
INNoVÁCIÓS DÍJ

a 200 tonnás többcélú 
hidraulikus mélyhúzógép 
fejlesztéséért

ISo 9001

minősítés 
megszerzése

SPECIÁLIS 
TÖMLŐGYÁRTÁS 
BEVEZETÉSE

a jármű- és 
légiipar számára

EGYEDI BLoKK 
GYÁRTÁS 
BEVEZETÉSE

3 és 5 tengelyes 
CNC megmunkálóköz-
pontok beszerzésével

TELEPHELY-
FEJLESZTÉS

újabb 755 m2 gyártó-, 
szerelőcsarnok és egy 
3D-s klimatizált mérő-
szoba kialakítása

JANKoVITS 
ISTVÁN ISMÉT 
AZ ÉV 
VÁLLAKoZÓJA

a Vállalkozók 
Országos szövetsége 
döntése alapján

25 ÉV – 
FoLYAMAToS 
FEJLŐDÉS

egy következő 
750 m2-es 
üzemcsarnok és 
irodaépület 
építésének 
megkezdése, 
a dolgozói 
létszám további 
bővítése

SPECIÁLIS 
MUNKAHENGER 
ÉS TÁPEGYSÉG 
CSALÁD 
KIFEJLESZTÉSE

környezetbarát 
technológiák 
alkalmazásával 
a megnövelt 
élettartam és az 
energiatakarékos 
működés érdekében

KISALFÖLD 
PRESZTÍZS DÍJ

Kamarai Különdíja

TERMELÉS-
IRÁNYÍTÁS 
FEJLESZTÉSE

mellett szervezeti 
átalakítás, 
létszámbővítés

1992 1997 2004 2005

1997 2001 2004 2006

2008 2010 2011 2015

2009 2011 2011 2017

1992 1997 2004 2005

1997 2001 2004 2006

2008 2010 2011 2015

2009 2011 2011 2017



gÉpgyárTáS
Vállalatunk fő tevékenysége egyedi gépek, 
gépsorok tervezése, gyártása, üzembe he-
lyezése, karbantartása, javítása. Megrende-
lőinknek teljes körű szolgáltatást nyújtunk 
az ötlet létrejöttétől egészen a megvalósí-
tásig. Az elmúlt évtizedek alatt közel 500 
egyedi gépgyártási projektünk valósult meg, 
az ipar szinte minden ágazatában. Az egyedi 
gépek tervezése és gyártása mellett vállal-
juk a már meglévő gépek átalakítását, kor-
szerűsítését, felújítását, modernizálását is.

Főbb géptípusaink:

•	 megmunkáló	gépek
•	 vizsgálógépek
•	 présgépek
•	 végátvételi	berendezések
•	 szerelőberendezések
•	 befogástechnikai	készülékek
•	 részegységek



AuToMATIZáLáS
Az automatizálás adta lehetőségek minden cég számára biztosítják a versenyképesség, 
valamint a termelési és forgalmi mutatók növekedését. Az általunk gyártott és fejlesz-
tett digitalizált gépek az alábbi előnyöket nyújtják:

•	 munkaerő	megtakarítás
•	 magasabb	termelékenység	és	gépi	rendelkezésre	állás
•	 nagyobb	gyártási	volumen
•	 energia	megtakarítás
•	 tervezhetőbb	termelés
•	 hatékonyabb	munkavédelmi	megoldások
•	 nagyobb	üzembiztonság
•	 gyorsabb	a	termék	típusok	és	a	munkafolyamatok	közötti	átállás
•	 magas	szintű	technológiai	adatgyűjtés	és	termelésfelügyelet

A magas műszaki követelményeknek megfelelő munkafolyamatok automatizálása 
egyedi igényeknek megfelelő automata gépek létrehozása, alapos tervezést és komoly 
tapasztalatot követel, ahol a technológia, gépészet, villamosság és informatika harmo-
nikus egységet alkot.
Cégünk közel száz automata gép tervezésének, építésének, utólagos automatizálásá-
nak tapasztalatával rendelkezik, mely a fenti előnyöket szem előtt tartva garantálja je-
lenlegi és jövőbeli megbízóink elégedettségét.



KErESKEDELEM
Értékesítési tevékenységünk alapja, hogy nemcsak az általunk gyártott gépekhez szerezzük be a leg-
jobb minőségű építőelemeket, hanem partnereinknek is biztosítjuk ezek elérhetőségét. Számos multi-
nacionális hidraulikus alkatrészgyártó világcég magyarországi képviseletét látjuk el, alkatrészraktárunk 
termékeink nagy részének azonnali elérhetőségét nyújtja. Megrendelőinknek nemcsak alkatrészeket, 
hanem komplex megoldásokat kínálunk. Mérnök-értékesítő munkatársaink rendszerekben gondolkod-
nak és lépést tartanak a technikai újdonságokkal. Vevőközpontú üzletpolitikánk alappillérei a széles 
termékpaletta, a teljes körű kiszolgálás és az egyéni igényeknek való megfelelés. 

Nemcsak alkatrészeket, hanem 
komplex megoldásokat kínálunk.



KuTATáS     fEjLESZTÉS     INNovácIó Ha az ember tudja hogyan 
kell valamit igazán jól csinálni 
máris örömét leli benne.

Partnereinkkel együttműködve folyamatosan új és 
innovatív megoldások megvalósításán dolgozunk. 
A különböző iparágak számára egyedi gépeket fej-
lesztettünk ki. A sikeresen megoldott feladatok 
újabb és újabb megrendeléseket hoztak, így ma 
már közel 2000 partnerrel állunk kapcsolatban, 
melyek közt éppúgy megtalálhatók a multinacio-
nális cégek, mint a magyar kis- és nagyvállalkozá-
sok. Partnereinkkel való együttműködésünk alapja 
a kölcsönös bizalom. 25 éves szakmai tapaszta-
latunkat felhasználva egyedi, hatékony ugyanak-
kor komplex megoldásokat kínálunk az ipar szinte 
minden területén.



MÉrNÖKEINK
Kiváló mérnökcsapatunk, jól képzett szakembe-
reink lelkesedése, a kreatív, innovatív megoldások 
szüntelen keresése biztosítja ügyfeleink számára, 
hogy egyedi igényeikhez igazítva, mindig a maxi-
mumot kapják. Mérnökeink munkáját a legkorsze-
rűbb műszaki eszközökkel támogatjuk, ismereteik 
fejlesztését folyamatos képzésekkel és nemzetközi 
szakmai rendezvényeken való részvétellel biztosít-
juk. A műszaki oktatási intézményekkel való szoros 
együttműködésünk a jövő generációjának mérnök-
képzését támogatja.



pArTNErEINK

rEfErENcIáINK

F=1200 KN-oS 
EGYENGETŐ PRÉS 
(GÉPIPAR)

MEGFoGÓ KÉSZÜLÉK 
(FoRGÁCSoLÁS)

HIDRAULIKUS 
MUNKAHENGEREK 
TÁPEGYSÉGGEL 
(KoHÁSZAT)

NEMESACÉL 
HIDRAULIKUS 
TÁPEGYSÉGEK 
(ÉLELMISZERIPAR)

AUToMATIZÁLT 
RoBoToS GYÁRTÓCELLA 
(JÁRMűIPAR)

AUToMATIZÁLT 
GÖRGŐZŐ BERENDEZÉS 
(REPÜLŐGÉPIPAR)

F=1500 KN-oS 
TESZTBERENDEZÉS 
(JÁRMűIPAR)

DARABoLÓ-MARÓ 
CÉLGÉP 
(JÁRMűIPAR)

SZÉNSZÁL ERŐSÍTÉSű 
KoMPoZIT ALAPANYAG 
GYÁRTÓ GÉP  
(ENERGIAIPAR)

VÉGÁTVÉTELI 
TESZTBERENDEZÉS
(JÁRMűIPAR)

NC TENGELY
(FoRGÁCSoLÁS)

oLAJ KENŐSZIVATTYÚ 
FEJLESZTÉS 
(JÁRMűIPAR)



jankovits.hu

H-9027 GyőR, JuHaRfa utca 3.
+36 96 512-060
JankovIts@JankovIts.Hu


