
Egyedi megoldások 

az élet bármely 

területére az ön 

igényei szerint!



Tevékenységünk

A célgépgyártás fejlődésében jelentkező igények időbeni
felismerése alapozta meg azt a döntést, hogy cégünk 2002-
ben 100%-os magyar magántőke bevonásával –ekkor még
Betéti Társaság formájában- megalakuljon.

Cégünk egyik fő profilja az autóipar gyártási folyamataihoz
kapcsolódó készülékek, gépek és teszttechnikai
berendezések – szivárgás vizsgálat, - hideg teszt, - meleg
járatás fejlesztése és gyártása volt.

Az ezen területen szerzett tapasztalatunkat kamatoztatva, s
figyelembe véve az egyre fokozódó vevői elvárásokat,
számos olyan egyedi fejlesztést voltunk képesek
megvalósítani, amely bevezethető más automatizálási
területeken is.

Mára tevékenységünk kiszélesedett és egyre szélesebb
területen vállaljuk a megrendelői igényekhez igazodó
egyedi készülékek tervezését és gyártását, melyek főként
megmunkálásra, mérésre, szerelésre, illetve ellenőrzésre
alkalmas készülékeket, célgépeket jelent.

Minőség irányultságú gondolkodásmódunkat tükrözi a teljes
termék-, illetve szolgáltatáspalettánk a tanácsadástól
kezdve a tervezésen át egészen a megvalósításig, üzembe
helyezésig és a garanciális szervizvállalásig, továbbá
pótalkatrészek biztosítása, fejlesztési átépítések, felügyelet.

Fejlődés

A vállalat stabilitását és
fejlődését tükrözi, hogy a
folyamatos fejlesztés,
megújulás iránti igény
megteremtéséhez cégünk
2008-ban új telephellyel,
gyártócsarnokkal bővült a
győri Integrál Park területén,
kiszélesítve ezzel
figyelemreméltó saját
gyártási kapacitását.

Majd a további fejlesztések
eredményeként 2012-ben
újabb 1800 m2-es
üzemcsarnok került
felavatásra.



Tervezés

A magas színvonalon végzett munkánk alappillére a jól felkészült mérnöki csapat, amely
mindenkor alkalmazkodva a piac elvárásaihoz, a gépész, a villamos és pneumatikai
tervezés, illetve az ipari programozás, automatizálás területeken egyaránt kiválóan
megállja a helyét, széleskörű, komplett megoldásokat és szolgáltatásokat kínálva vevőink
számára.

Tevékenységüket nagy teljesítményű
informatikai háttér támogatja. A
speciális vevői igényeknek, való
megfelelés, 3D-s tervező
programmal, CAD/ CAM géptervező
szoftverekkel történik.



Gyártás

Üzemcsarnokunkban a megmunkálási technológiák széles
spektruma valósítható meg CNC megmunkáló központok és
hagyományos gépek segítségével.

A kiválóságra való törekvés érdekében berendezéseinket
folyamatosan fejlesztjük, gépparkunkat bővítjük, megfelelve az
egyedi, kis sorozatgyártás által támasztott elvárásoknak.
Technológiai tudásunk középpontjában jól szabályozott
folyamatokat követő szakmai háttér áll, mely az egyedi,
kreativitást igénylő gyártás alapfeltétele.
Kiváló, évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársaink
rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, lépést tartva a
gyártási technológiák rohamos fejlődésével.
A legjobb minőségre való törekvést, hatékony csapatmunkával
támasztjuk alá.

Szigorú minőségbiztosítási folyamatok biztosítják a
munkadarabok minőségét.

Tekintélyes saját gyártókapacitásunk rövidebb határidőket,
illetve kontrollált minőséget és versenyképes árakat eredményez!



Szerviz

Cégünk teljes körű szerviz szolgáltatást biztosít partnerei számára.

A megvalósult projektek követéséért és a zavartalan működés biztosításáért magasan
kvalifikált karbantartó szakembereink felelősek, időbeosztásuk rugalmas, partnereink
számára folyamatosan elérhetőek, kreativitásukkal üzembiztonságot garantálnak.

Árszínvonal

A Revo-Tec Kft. által nyújtott gyártás és
szolgáltatás ára az egyedi megoldások
figyelembevételével alakul és egyenes
arányban áll szaktudásunkkal a
ráfordított tervezési idő, valamint a
kivitelezési munka mennyiségével és
minőségi követelményeivel ahhoz
hasonlóan, ahogyan egy luxus autó ára
is a felszereltség és a teljesítmény
függvényében változik.



Alapelvek - Felelősségtudat

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a munkavédelmi előírásoknak való megfelelést,
valamint a magyar szabványok betartását garantáló minőségellenőrzést, a gyártás több
lépcsős ellenőrzési rendszerét.
Ezt a termelő és szolgáltató tevékenységünkre egyaránt működtetett MSZ EN ISO 9001-
2009 tanúsított minőségirányítási rendszerrel biztosítjuk.

Továbbá cégünk alapelveit meghatározza környezetünk védelme, a fenntartható
fejlődés iránti elkötelezettség.

Célunk

A vevői igények tudatos
megismerésével, új programok,
módszerek, folyamatosan megújuló
technológiák felhasználásával
partnereink elégedettségét töretlenül
fenntartani.



Válogatás az eddigi projektjeinkből:

Turbó előszerelő sor Csapágy besajtoló és csavarozó állomás 
kamerás felügyelettel
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