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Conpart 
J ö v ő  a z  a u t o m a t i z á l á s b a n

Széles szolgáltatáspalettával bíró partnert keres, aki rugalmas megoldásokkal 
könnyíti meg mindennapjait? Ismerjen meg bennünket!

A Conpart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005-ben alakult, 100 százalékos 
magyar tulajdonú családi vállalkozásként. A vállalat tevékenységi köre két fő 
részre bontható: 

Ipari alkatrészek kereskedelme

Az ipar számos területén rendelkezünk partnerekkel, akik sokszínűsége
minden nap a szakmai továbbfejlődésre és innovatív megoldások
keresésére ösztönöz bennünket.

Jellemző megbízói szegmensek a teljesség igénye nélkül:

Autóipar

Elektronika és gépgyártás

Élelmiszeripar

Gyógyszeripar

Kutatás-fejlesztés

Műszaki csoportunk az ipari automatizáláshoz köthető felada-
tokat nagy szakértelemmel, gyakorlatias megoldásokkal végzi 
már az igény felmerülésétől a gyártáson, üzembehelyezésen 
túl a karbantartásig, javításig. 

Büszkék vagyunk rá, hogy hazánkban a német 
PTM Mechatronics és a dán DUELCO biztonságtechnikai 
vállalatok kizárólagos képviseletét évek óta eredményesen 
látjuk el.

Tevékenységi köreink:

Teljes körű mérnökirodai szolgáltatások

Ipari automatizálás

PLC programozás

Egyedi gépgyártás és tervezés

Elektronikai eszközök cseréje és javítása

Munkabiztonsági technológiák

Kiskereskedelem

3D nyomtatás

 Műszaki megoldások tervezése,
kivitelezése és javítása 
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Az üzleti életben alkalmazott 
bármely technológia első szabálya 
az, hogy a hatékony működésre
alkalmazott automatizálás növeli
a hatékonyságot. A második az,
hogy a nem hatékony működésre
alkalmazott automatizálás növeli
a nem hatékony működést.

Bill Gates
Mérnökirodai szolgáltatások

Egyedi megoldásra van szüksége, de nem biztos a dolgában?

Mérnökeink az igény felmerülésétől kezdve a tervezésen és gyártáson át, egészen az üzembehelyezésig és utólagos karbantar-
tási és javítási munkákig támogatni fogják Önt. Hozzánk bátran fordulhat kérdéseivel: széleskörű tapasztalattal adunk tanácsot 
egyedi géptervezés, alkatrészkiváltás és termékoptimalizálás esetén is.

Törekszünk megbízóink teljes körű támogatására, így az általunk forgalmazott termékekkel kapcsolatosan szakmai
segítséget nyújtunk a vásárlás előtt és után egyaránt.

Segítjük a helyes döntések meghozatalában, és csak olyan megoldásokat ajánlunk Önnek, amelyekben mi magunk is hiszünk!
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Ipari automatizálás

Az automatizálási fejlesztések kiegészíthetik, sok 
esetben ki is válthatják a bizonytalan emberi munkaerőt, 
ezzel javítva a termelékenységet, a minőségi mutatókat, 
miközben a költségek hosszútávon csökkennek.

Önnek csak azt kell meghatároznia, milyen feladatot
 lásson el a gép, szakembereink pedig megtervezik és 
elkészítik az igényeit leginkább kielégítő berendezést.

Az automatizált gép elkészülte után sem hagyjuk magára! 
Segítjük a megfelelő logisztikai környezet kialakítását,
a géptelepítést és a későbbi karbantartásban
is számíthat ránk!

Látszatmegoldások helyett igazi partnerséget ajánlunk, 
hogy egy projekt lezárásakor mindketten úgy érezhessük: 
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

PLC programozás

A különböző PLC-rendszerek alkalmazása ma már 
megkerülhetetlen a villamos rendszerekben, hiszen nem 
csak a bonyolult mechanikai és relés megoldásokat váltja 
ki, hanem a szabályozási feladatokat is fejleszti. A PLC-k 
- változatos bemeneti és kimeneti elrendezésük miatt - 
szinte bármilyen ipari környezetbe könnyen integrálhatók, 
és más vezérlőrendszerekhez képest sokkal könnyebben 
nyomon követhetők.

Egy jól kialakított és programozott PLC-s folyamat azon-
ban olyan kiváló szakembereket kíván, mint amilyenek a 
Conpart programozó csapatát alkotják.

PLC programozóink nem csak új rendszerek
telepítésében mozognak magabiztosan, de 
a meglévők felülvizsgálatában és 
újraprogramozásban is számíthat rájuk.
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Egyedi gépgyártás
és tervezés

Egyedi alkatrészeket gyárt, vagy olyan 
munkafolyamatokat szeretne cégénél, 

amit senki más nem valósított még 
meg? Van egy jó ötlete, amire még 
nincs szabványosított megoldása?

Mérnökeink széleskörű referenciával 
rendelkeznek az egyedi gépek 

tervezése és gyártása terén, így 
biztosak vagyunk benne, hogy az Ön 

igényeit is ki tudjuk elégíteni! 

Több iparágban is sikeres projekteket vittünk
véghez, például:

Autóipar és beszállítói

Elektronikai és gépgyártás

Élelmiszeripar

Gyógyszeripar

Kutatás-fejlesztési szektor

Ha a vállalkozásánál olyan megoldást szeretne, ami
maradéktalanul kiszolgálja az egyedi igényeket, úgy

bátran forduljon a Conpart szakembereihez! 

Ipari képfeldolgozás,
kameraszenzoros
megoldások

A minőség-ellenőrzés kulcsfontosságú eleme 
a gyártási folyamatnak, hiszen a hibás darabo-
kat így még a gyáron belül kiszűrhetik, ezáltal

 a megrendelőhöz nem kerül selejtes 
 alkatrész,

 a gyártósori meghibásodást is
 hamarabb kiszűrhetik.

Sok helyen alkalmaznak még külön embereket 
erre a feladatra, de párhuzamosan velük, főleg 
a szemmel kevésbé jól látható vagy lemérhető 
munkafolyamatoknál a kamerás képfeldolgozás 
a biztos út!

Szeretné Ön is felgyorsítani munkafolyamatait 
képfeldolgozó rendszerrel, mindezt úgy, hogy 
közben a minőség is állandóan magas szinten 
maradjon? Műszaki csapatunk segítségével 
mindez lehetséges!
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Elektronikai eszközök bevizsgálása, cseréje
Az idejétmúlt alkatrészek, vagy kevésbé jól optimalizált termelés kiváltása nem könnyű feladat. 
Mérnökeink nem csak az új technológiákkal tartanak lépést, de a régebbi gépeket is jól ismerik, 
így tudják, azok hogyan helyettesíthetők a legideálisabban!

A különféle elektronikai kapcsolószekrények bevizsgálását, szükség esetén pedig cseréjét
bízza nyugodtan a Conpartra!

Munkabiztonsági eszközök telepítése
Egy jól felszerelt gyárban nem csak a magas termelékenység fontos, hanem az ott dolgozók
biztonsága is. A munkások testi épsége mindennél előbbre való, így ezen a téren is a legmagasabb 
szintű technológiával szolgáljuk ki partnereinket.

Biztonságtechnikai megoldásaink közül mindig azt ajánljuk, amelyik a megbízó
környezetébe a leginkább illeszkedik, segítünk a kiválasztásban és a telepítésben is,
hogy Ön egészen biztosan jó döntést hozzon.

Fényfüggönyök

Kétkezes indítók

Biztonsági relék

Vészkörök 

Kiskereskedelem
A mérnöki szolgáltatások mellett kiemelkedő
tevékenységünk az ipari elektronikai és pneumatikai
elemek, alkatrészek kereskedelme. Büszkék vagyunk rá,
hogy speciális, vagy a hétköznapi feladatoktól eltérő
elemeket, az alkatrészpiacon nehezen vagy máshol
egyáltalán nem fellelhető tételeket is rövid határidővel
képesek vagyunk ügyfeleink rendelkezésére bocsátani.
Raktárkészletünket partnereink igényeihez igazítjuk, így
a sürgős rendeléseket akár 1-2 nap alatt képesek vagyunk
kiszolgálni.

Két elismert, külföldi cégnek a kizárólagos hazai képviseletét is ellátjuk: 
a német PTM Mechatronics és a dán DUELCO biztonságtechnikai
cégek termékei csak nálunk érhetők el! Mellettük az iparban szinte
minden fontosabb gyártóval jó kapcsolatot ápolunk, így széles
termékskálával állunk az Ön rendelkezésére is!
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A dán Duelco A/S több, mint 40 éves tapaszta-
lattal rendelkezik különböző ipari megoldások 
terén, és több, mint 25 éve foglalkozik 
biztonságtechnikai megoldásokkal. A cég fő 
erősségei az átfogó „know-how”, a tervezési 
filozófia, és az iparban megkövetelt 
szabványok ismerete. 
A dániai Sondenborgban tervezik és fejlesztik 
a munkabiztonsági reléket az egész világon 
jelen lévő partnerek számára, Magyarorszá-
gon pedig kizárólagos partnerként a Conpart 
Kft. forgalmazza ezeket a kiváló termékeket.

Biztonságtechnikai megoldások világszerte
D U E L C O  –  E x c e l l e n t  s o l u t i o n s

Világszínvonal a pneumatikus motorokban
P T M  M e c h a t r o n i c s  –  D e s i g n e d ,  d e v e l o p e d ,  a n d  m a d e  i n  G e r m a n y

A német precízitás és a minőségre való törekvés egybeforrt fogalom. A PTM Mechatronics közel 30 éve 
gyárt és fejleszt a nemzetközi piacon is elismert termékeket. Legismertebb termékük a sűrített levegős 
motorjuk, mely egyedülálló a világon: nincs még egy ilyen elven működő motor, amely ilyen magas teljesít-
ményt tud leadni ilyen kevés levegőfelhasználással, halk működés mellett.

A PTM azonban más területeken is saját fejlesztésű eszközeivel képviseli a legmagasabb minőséget:

Energiatakarékos ipari keverők (ATEX)

Megfogórendszerek

Hajtástechnika

A cég elsősorban Európában van jelen, viszonteladói 
vannak Törökországban, Indiában, Kínában, és Ka-
nadában is. Magyarországon a Conpart Kft. büsz-
kélkedhet a kizárólagos forgalmazói joggal, ezzel 
is bizonyítva kiemelkedő szerepünket a beszállítói 
piacon.
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Cégünk elismerései
Cégünk ISO 9001:2009-es minősítéssel, és a Bisnode által hitelesített „AAA” pénzügyi státusszal rendelke-
zik, de munkánkat a területileg illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is elis-
merte már, hiszen elsők között érdemeltük ki a „Kamara által AJÁNLOTT vállalkozás” védjegyet 2016-ban.

Társadalmi szerepvállalásunk

Nagy szerepe van életünkben a jótékonyságnak, oszlopos tagjai vagyunk a Patrónus Lions Clubnak.
A Patrónus Lions Club tagjai, időt, energiát nem kímélve szolgálják a vállalt ügyet, a látássérült emberek, 
(sokszor gyermekek) életének javítását.

3D nyomtatás

Az elmúlt évek egyik nagy technológiai újdonsága 
a 3D-nyomtatás, amely ma már szinte hétköznapi megoldássá válik az iparban és a hétköz-
napokban egyaránt. Éppen ezért döntöttünk nemrégiben úgy, hogy szolgáltatáspalettánkat a 
3D-nyomtatással bővítjük, ezzel kiszolgálva mindkét szegmens igényeit.

Egyedi technológiával képesek vagyunk számtalan különböző műanyagból
nyomatot készíteni, de akár ESD (elektrosztatikus kisülés) ellen védett
anyagból is készítünk nyomatokat.

Egyedi alkatrész vagy személyre szóló ajándék? 
Keressen minket bátran 3D nyomtatással kapcsolatos igényeivel is!
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H-9025 Győr, Kispásztor utca 8. 

H-9002 Győr, Pf.111.

Conpart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


