
jankovits.hu

H-9027 GYŐR, JUHARFA UTCA 3.
+36 96 512-060

JANKOVITS@JANKOVITS.HU

Tervezéstől 
a megvalósításig
Megrendelőinknek teljes körű szolgáltatást nyújtunk az ötlet létrejöttétől 
egészen a megvalósításig. Az elmúlt évtizedek alatt közel 500 egyedi 
gépgyártási projektünk valósult meg, az ipar szinte minden ágazatában. 
A megoldandó feladatokra kihívásként, lehetőségként tekintünk, minden 
esetben törekszünk a legtökéletesebb műszaki megoldások kialakítására.

Cégünk 1992-ben családi vállalkozásként indult, betöltve azt a piaci 
rést, mely a hidraulikus gépek és termelőberendezések alkatrészeinek 
javításából adódott. Később, a partneri igények egyre összetettebbé 
válásával már megoldási javaslatokra, főegységek, egyszerűbb vagy 
összetettebb alkatrészek legyártására is vállalkoztunk. Fejlődésünk 
töretlen, minden munkával szakmailag tapasztaltabbak lettünk és 
ma már az egyedi célgépek, automatizált gépsorok tervezésének és 
gyártásának területén a magyarországi élvonalban jegyeznek bennünket.

25év 
tapasztalat

...ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK.



Főbb géptípusaink:
• megmunkáló gépek
• vizsgálógépek
• présgépek
• végátvételi berendezések
• szerelőberendezések
• befogástechnikai készülékek
• részegységek
• kamerás ellenőrző rendszerek
• robotos rendszerek

Kerékagy szerelő-ellenőrző berendezés (autóipar)

Automatizált görgőző berendezések (repülőgépipar)

Cégünk a kezdetektől tervez és gyárt egyedi igények szerint 
kialakított hidraulikus tápegységeket, melyek elkészítésénél kiemelt 
szempont az energiatakarékosság, a környezetbarát technológia 
és a megnövelt élettartam. Prémium kategóriájú építőelemekből 
összeállított rendszereink mindig a legoptimálisabb megoldást nyújtják 
alumíniumtartályos, lemeztartályos vagy nemesacél kivitelben.

1500 kN anyagvizsgáló tesztberendezés (járműipar)

400 kN vulkanizáló prések (gumiipar)

Nemesacél hidraulikus tápegységek (élelmiszeripar)

Egyedi célgépek, 
gyártóberendezések
Egyedi gépgyártóként nem rendelkezünk fix termékpalettával, 
partnereink igényei alapján tervezzük meg és gyártjuk le a számukra 
legoptimálisabb célgépeket, gyártósorokat, szerelősorokat, 
megmunkáló gépeket, szerelőállomásokat, félautomatán vagy 
automatán működő berendezéseket. A gépgyártás folyamatában a 
vevői igényfelméréstől kezdve házon belül, saját mérnökcsapatunkkal 
történik a gép konstrukciójának kidolgozása, a számítások elvégzése, 
a mechanikus és villamos tervezés, a mérés és vezérléstechnika 
kialakítása, a célgép programozása és beüzemelése is. A végleges 
tervek jóváhagyását követően kezdődnek meg a gyártási folyamatok, 
melyhez modern gyártócsarnokaink biztosítják a szükséges helyet. Saját 
gyártóműhelyünkben a célgépgyártás teljes egyedi alkatrészigényét ki 
tudjuk elégíteni, mellyel a gyártás ideje jelentősen lerövidül.

Egyengető prés (öntöde)

1500 kN anyagvizsgáló tesztberendezés (autóipar)


