
 

 

 

 

 

„Kombinált finanszírozású kapacitásbővítő beruházás 
megvalósítása a ZOLEND Kft-nél” 

 
Cégünk 2009-ben alapított középvállalkozás, mely mára nagyvállalatok 
beszállítójaként működik a vegyipar, élelmiszeripar, olajipar, autóipar, 
biotechnológia és energetika területén különféle egyedi, illetve kis-, és közepes 
sorozatban gyártott, jellemzően saját tervezésű technológiai eszközei, 
berendezései, gépei gyártása, konfigurálása és beszállítása révén. 
Tevékenységünk magába foglalja komplett technológiai, gépészeti rendszerek 
generál kivitelezését, illetve az ezeket a rendszereket alkotó egyedi 
berendezések tervezését, gyártását, telepítését, helyszíni szerelését és 
karbantartását. Kínálunk továbbá szaktanácsadást, műszaki rajzok készítését, 
valamint elvégezzük régi, korszerűtlen berendezéseknek az elérhető legújabb 
technológiák szerinti átalakítását, felújítását, korszerűsítését. 
 
A beruházás keretében az alábbi gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök 
kerülnek beszerzésre: A technológiai eszközök beszerzésének elsődleges indoka 
célja a vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelés, új termékkör 
megrendelésére vonatkozó megbízások szakmai, technológiai, kapacitásbeli 
hátterének megteremtése (gépjárműipari-, vegyipari megrendelések). 
Fémmegmunkáló eszközök: fémmegmunkáló gépek és hegesztés technikai 
eszközök, melyek a termeléshez (gépjárműtechnológiai komponensek-, utánfutó 
alkatrészek-, gépjárművázak, ipari, épjármű-technikai szűrőrendszerek, 
szeparátorok, energetikai hőcserélők, hőszivattyúk) gyártásához szükséges 
korszerűbb technológiai berendezések: 2 db nagy teljesítményű hegesztőgép, 1 
db lemezhajlító berendezés, 1 db szalagfűrész. A megmunkálógépek elsődleges 
feladata a jelentősen megugró, egyedi méretezésű és sokszor közepes volumenű 
sorozatgyártást szolgáló alapanyagigény saját kiszolgálása. Emelő berendezések: 
melyek segítségével könnyen alkalmazkodhatunk az egyedi gyártási 
követelményekhez és a különböző üzemi környezetek igényeihez, illetve a 
különféle méretű és súlyú munkadarabokhoz. Ennek keretében beszerzésre kerül 
2 db egyfőtartós 5 tonna teherbírású híddaru (az új épületbe kerül) is. Az 
eszközök részletes műszaki jellemzőit az árajánlat tartalmazza. A projekt részét 
képezi ingatlan fejlesztés is, melynek keretében új gyártócsarnok létesítése 
valósul meg, ahová az újonnan beszerezi kívánt technológiák telepítése történik 
majd. 
 
 
 



 
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 
49.728.865 Ft. 

A visszatérítendő hitel összege: 
144.187.693 Ft. 

 
Támogatás mértéke: 22,43 % 
Projekt befejezése: 2022.03.29. 
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01269 
Kedvezményezett:  Zolend Kft. 
        Székhely: 4031 Debrecen, Házgyár utca 21.  
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