


Tisztelt Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom 
Önnek ezt a színvonalas kiadványt melyet 
cégem fennállásának 20. évfordulójára 
készítettünk.

A célom az volt, hogy az eddig elért ered- 
ményeinket bemutassam, és a jövőbeli 
fejlesztéseinkbe betekintést engedjek.

Igyekeztünk minden általunk használt, 
technológiát képekkel illusztrálva bemutatni, 
illetve, a jövőbeli fejlesztéseinkről rövid tájé- 
koztatást nyújtani.

Az utóbbi években komoly változáson mentünk 
keresztül, ami nagyon pozitív eredménnyel 
zárult, ezért elmondhatom, hogy sikeres 20 
évet hagyunk a hátunk mögött.

Megköszönöm partnereinknek azt a bizalmat 
és támogatást, amelynek köszönhetően 2017-
re ilyen magas színvonalat képviselő céggé 
tudtunk fejlődni, ilyen nagyot tudtunk 
előrelépni azon az úton, amelyen 1997-ben 
elindultunk.

Köszönet a KÁTA CNC valamennyi munkatársának 
is, akik erejüket megfeszítve dolgoznak azon, 
hogy meg tudjunk felelni e megtisztelő 
bizalomnak.

Tisztelettel:                                                                                                       
Csányi János

Csányi  János  
Tulajdonos és 

Ügyvezető
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A Cég és a 
menedzsment 
bemutatása

Az alapítás dátuma: 1997

A vállalat tevékenysége fémmegmunkálás. Magas 
minőségben állítunk elő extrudált alumínium és 
acél profilokból forgácsolással, stancolással, 
hegesztéssel, szereléssel termékeket. Több 
évtizedes autóipari beszállítói tapasztalattal 
rendelkezünk

Az üzleti tevékenység 25 fő létszámmal 
és 10 CNC megmunkáló központtal indult

Jelenlegi létszám és gépállomány: 
több, mint 120 különböző CNC meg-
munkáló központ és 1000 fő 
alkalmazott

A vállalat egy magyar tulaj-
donos kezében van
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1. számú telephely – Szentlőrinckáta
H-2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90.
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2. számú telephely – Jászberény
H-5100 Jászberény, Alsómuszály 58.

Fejlesztési terv a 2. 
számú telephelyen

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
mindig vannak szabad kapacitásaink

A 2. számú telephely tervezett kapacitás- 
bővítésének várható elkészülési ideje 
2018 első fele

A termelő kapacitás első lépésben  
3 000 m2-rel fog növekedni  

A kapacitásbővítési lehetőség 
10 000 m2- ig



Fejlesztés
Automatizálás és Fejlesztés, külön részleg a KÁTA CNC-nél 

A részleg feladata tervezés, műszaki megoldások nyújtása, megmunkáló/gyártó 
folyamatok automatizálása
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Manufacturing of metal machined parts. 








 


 






Integrált 
Menedzsment 
Rendszer

A Minőségmenedzsment 
Rendszerünk ISO/TS 16949:2009 
szerint van tanúsítva

EN ISO 14001:2015 
Környezetvédelmi Menedzsment 
Rendszer Tanúsítvány 2016 óta

Integrált Minőségirányítási Rendszer 
sikeres tanúsítása 2016- ban mindkét 
telephelyre megtörtént és minden 
tanúsítás 2018-ig érvényes.
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EMS

A környezetvédelem kiemelt fontosságú 
a KÁTA CNC-nél 

Példák:

Ennek része például egy vízkezelő 
berendezés üzemeltetése, amely 
a csapvízből lágy vizet állít elő, 
amit az üzemi használat után 
újra tisztítva engedünk a 
hálózatba

A vízkezelő rendszer üzemel-
tetését egy szakcég, az      
ECOOL Kft. végzi
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Speciális Technológiák  - 
• Présgépek
- Hidraulikus gépek                                                                                
- Excenterek                                                                      
- Integrált stancoló egységek

• Automata hegesztő berendezés

• Kétorsós megmunkálás     

• Négyorsós megmunkálás     

• 3-4-5-tengelyes megmunkálás

CNC Megmunkáló Központok

Daraboló üzem 
•  Korszerű Technológiák
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CNC Üzemek
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Mechanikus 
szerelő
sorok
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Alapanyag
tárolás

A profilok vevői követelményeknek 
megfelelő speciális tárolása:

• Profiltárolás korrózió elleni védelemmel    

• Általános profiltárolás

Több, mint 300 típusú profilt használunk a 
termékeinkhez, melyet Európa 7 nagy 
nyersanyag beszállítójától szerzünk be.
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Szerszám Menedzsment  -     
• Megmunkáló 
   szerszámok

A gyártás több, mint ezer féle kiváló minőségű szer-
számmal történik 

Nagyrészt egyedi szerszámtervek alapján készült 
PKD vagy keményfém szerszámok állnak 
rendelkezésünkre

Minden megmunkáló szerszám egyedi 
státusz regiszterrel rendelkezik

Minden megmunkáló szerszámot 
egyedi azonosítóval látunk el

• Befogó 
   készülékek

A készülékek saját know-how alapján 
készülnek a tervezéstől a kivitelezésig
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Sorjázás

A sorjázási művelet elvégzése akkor szükséges, 
ha a CNC megmunkálás nem távolítja el az 
összes sorját a termékről

Módszerek:

• manuális

• gép által támogatott

• automata

• ECM - Elektrokémiai                      
  Sorjázás
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Nyomonkövetés MRP 
Rendszerben 
vonalkódokkal 
A nyomonkövetés alapja a termékspecifikus 
információ és a nyersanyag kötegszáma (CH Nr.) 
Ezek az információk megtalálhatók minden címkén 
és gyártmánykísérő kártyán

VONALKÓD használata minden azonosítási 
tevékenységnél és belső adat input / output során

Belső gyártmánykísérő kártya kártya használata a 
teljes gyártási folyamatban 

Azonosítás vevői követelmények alapján

Vevői igényeknek megfelelően a CNC megmunkálás 
során gravírozás vagy felületi bélyegzés is 
alkalmazható azonosításra

Jóváhagyott MAFAC és DÜRR tisztító 
rendszerek (ISO16232 szabvány szerint 
tanúsított tisztasági szint ISO16232 –max. 
500ym részecske nagyságig)

Specifikus vevői tisztasági követelmények   
(sorja- és olajmentesség)

Több víztartályos – több lépéses tisztítási 
folyamat

A meghatározott tisztasági szintek ARCOTEC 
teszttel kontrollálva

Mosás / Tisztítás
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Minőség-
ellenőrző 
rendszer






