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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ÚJ ÜZEMCSARNOK ÉPÜLT A FLEX-COOP KFT BÁTONYTERENYEI TELEPHELYÉN AZ ÚJ 

SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN  

 

 

A FLEX-COOP Kft. 149,36 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés 

támogatása Észak-Magyarországon” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A 248,93 millió 

forint  összköltségvetésű beruházásból egy új üzemcsarnok kivitelezése valósult meg 

Bátonyterenyén. 

 

A fejlesztéssel létrehoztuk a cég legnagyobb kapacitású vasszerkezet-gyártó üzemét, melyben minden olyan 
rendelés teljesíthető, amelyeket többi telephelyünkön a csarnokok mérete, vagy a rendelkezésre álló 
energiák elégtelensége miatt nem volt módunk elvállalni.    A beruházásnak köszönhetően több területen 
módunk lesz előbbre lépni, pld: Csarnok vázszerkezetek gyártása és szerelése, nagyméretű egyedi gépek 
gyártása és szerelése (szárítók, osztályozók, felrakók, stb.), szélgenerátorok és solar pozicionálók 
fejlesztése és gyártása. 
 
Fenti irányok mellett a jövőben lehetővé válik gyártmányválasztékunk további bővítése az  EU-Roller 
márkanéven bevezetett egyre nagyobb felfutást mutató szabadalmazott termékünk vevőkörénél.  A piaci 
igények alapján a jövőben nem csak speciális szállítópálya görgőket szállítanánk, hanem komplett 
szállítószalagokat is vázszerkezettel, hajtással és hevederrel, melyek a bátonyterenyei üzemünkben 
tudnának elkészülni. A célcsoport a bányaipar, erőművek, biomassza felhasználók, szemes termény és 
zúzalék felhasználók. 
 
Az új üzemcsarnokban egy 12,5 t kapacitású darupályát is létesítettünk, így a fejlesztés egyik 
eredményeként konténeres rakodást is meg tudunk oldani /tengeri szállítások, stb./.  A fejlesztés 
eredményeképpen várhatóan 20 új munkahely tud létrejönni. 
 
A Flex-Coop Kft.-t 1995-ben alapítottuk.  Fő tevékenységként anyagmozgató rendszerek tervezésével, 
gyártásával és szerelésével foglalkozunk.  Több nemzetközi nagyvállalat beszállítója vagyunk a gépgyártás 
területén, pl. az Electrolux Lehel Kft., Sealed Air Kft., Henkel Magyarország, Richter.  2007-ben elkezdtünk 
bevezetni egy speciális - szélsőséges üzemi körülmények között is hosszú élettartamú műanyag bevonatú 
görgőtípus gyártását.  A termék többéves megbízható működést produkált Dél-Afrika bányáiban.  Tekintettel 
arra, hogy az eredeti görgőtípusokat Dél-Afrikában - elsősorban helyi és amerikai igények kielégítésére - 
gyártották, a termékskálánkon korábban nem szerepeltek az európai DIN szabvány szerinti méretek.  A 
tavaly sikeresen lezárt K+F projektünk során amellett, hogy alapsorozat DIN megfelelőit is kifejlesztettük 
újabb típusokkal és szabadalommal is megjelentünk a piacon.  A bátonyterenyei telephelyfejlesztés sikeres 
megvalósulása után reményeink szerint jelentősen tudjuk javítani piaci pozícióinkat a nemzetközi 
konkurenciával szemben azáltal, hogy telephelyeinken megfelelő munkamegosztást, a helyi adottságoknak 
leginkább megfelelő specializációt alakítunk ki, így a cég termelékenységét tovább optimalizáljuk. 
 
 
További információ kérhető: 
Sólyomi Zoltán, ügyvezető 
Elérhetőség (+36 30 33 53 555, solyomi@flex-coop.hu) 


