NYITOTTSÁG
A gépgyártás során megszerzett tapasztalataink és
technikai - technológiai lehetőségeink
felhasználásával kívánunk az Önök partnerei lenni
egyedi gépgyártás és gyártástervezés területén.

TAPASZTALAT
Vállalkozásunk 1986 óta végzi tevékenységét.
Egyedi és széria-gépeink eljutottak számos európai és
ázsiai országba is.

TERVEZÉS, KUTATÁS, FEJLESZTÉS
A gyártási tevékenység mellett nagy hangsúlyt
fektetünk a tervezésre, kutatásra és fejlesztésre,
ezzel megfelelve ügyfeleink magas elvárásainak és
korszerű igényeinek. Tervezőink a 21. század
követelményeinek megfelelő programokkal dolgoznak.

MEGOLDÁS
Tervező és kereskedő munkatársaink sikeresen
képeznek hidat a megrendelő és a gyártás között,
tolmácsolva az elvárásokat és folyamatosan
innovatív megoldásokat keresve.

KAPACITÁS, DINAMIKA
100 alkalmazottunk igyekszik a szakmai és minőségi
igényeket a legtökéletesebben kielégíteni. Köztük 15
mérnök és 4 ugyancsak mérnöki végzettséggel és sok
éves tapasztalattal rendelkező kereskedő. A vállalat
üzemi területe 2021 nyár végére már 7.000 m2-re nő.

PARTNERSÉG
Nemzetközi piacokon is több éves tapasztalattal
rendelkezünk, munkatársaink angol, német, francia,
orosz, román nyelveken tartják a kapcsolatot
ügyfeleinkkel.

ELHELYEZKEDÉS
Európa szívében, Magyarországon is központi
elhelyezkedéssel, Budapesttől csupán 40 km-re
Ráckevén található az üzemünk.
www.koraxsolar.com

SZÁMOKBAN
- 6000 m2 csarnok + 1000 m2 elkészül 2021 nyár végére
- 100 állandó alkalmazott
- 600-1000 t különböző acél felhasználása éves szinten
- 16 országban működnek berendezéseink és
partnereink
- eddigi legnagyobb projektünk: 4.000.000 EUR
- több mint 5000 elégedett partner
- legtávolabb működő berendezésünk: 8.000 km

STATISZTIKA

Eladások
Belföld 85%
Külföld 15%

Forgalom
Gépgyártás 55%
Napelem gyártás 45%

Alkalmazottak
Szellemi 40%
Fizikai 60%

www.koraxsolar.com
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STABILITÁS

www.koraxsolar.com

SZOLGÁLTATÁSAINK

1 LÉZERVÁGÁS
2 CSŐHAJLÍTÁS

(átm 42,4x2mm rozsdamentes cső)

3 PLAZMAVÁGÁS
4 ÉLHAJLÍTÁS
5 ROBOT ÉLHAJLÍTÁS
6 PONTHEGESZTÉS
7 SZEMCSESZÓRÁS
8 CNC STANCOLÁS
9 TERVEZÉS
10 SZERVIZ

www.koraxsolar.com

TERMÉKEINK
Fő profilunk a vágóhídi
technológiák, élelmiszeripari
berendezések és gépek
gyártása. Az élelmiszeriparon
belül fő tevékenységünk a húsés baromfiipar területe, ahol
komoly hagyományokkal
rendelkezünk.
Az elmúlt több mint 30 év
során saját gyártmányokat,
illetve gyártmányrendszereket,
technológiai vonalakat
fejlesztettünk ki. Ezek közül a
legjelentősebbek a vágóvonali
technológiák, szállító és
anyagmozgató rendszerek,
feldolgozó eszközök, illetve a
húsfeldolgozás során használt
feldolgozó gépek, különös
tekintettel a főző-füstölő, főző
és hőkezelő berendezésekre.
Nagy tapasztalattal bírunk a
szennyvízkezelési
technológiák, ládamosó
berendezések gyártása terén is.
Kihívással tekintünk egyedi
kialakítású berendezések
gyártására is.

Várjuk érdeklődését!
Kérjük tekintse meg
honlapunkat, és vegye fel
velünk a kapcsolatot!

www.korax.hu
www.koraxsolar.com

NAPELEM GYÁRTÁS
2006-ban indult napelemgyártó üzletágunk.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően
üzletágunk napjainkra Közép-Európa legnagyobb
napelem gyártói közé sorolható.
Termékeink és technológiánk megfelel a
nemzetközi szabványügyi testület által kiadott
szabványoknak!
MI JELEN VAGYUNK ÉS LESZÜNK - 25 éves
teljesítmény garanciát biztosítunk!

ERŐSSÉGEINK

1 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MAGYAR TERMÉK
2 KOMPLETT MEGOLDÁSOK
3 25 ÉV TELJESÍTMÉNY GARANCIA
4

AKÁR EGYEDI NAPELEMEK

5 RAKTÁRRÓL TÖRTÉNŐ KISZÁLLÍTÁS
www.koraxsolar.com

Iparágak, melyekben jelen vagyunk
Élelmiszeripar | Mezőgazdaság | Gyógyszergyártás
Kereskedelem | Autóipar | Gépgyártás | Környezetvédelem
Építőipar | Autógumigyártó ipar

BÜSZKÉK VAGYUNK PARTNEREINKRE

www.koraxsolar.com

