
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Bővítette eszközparkját a PANNON Lézer-műhely Kft.  
 
 

2014.04.08. 
 
 

A PANNON Lézer-műhely Kft. 25 millió forint vissza nem térítendő 

támogatást nyert az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása 
KKV-k részére”című pályázaton, az Új Széchenyi Terv keretében. A több 

mint 57,5 millió forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzés 
valósult meg. 

 

Több mint 57,5 millió forintból került modernizálásra a PANNON Lézer-műhely Kft. tatai 
telephelyének eszközparkja. A beruházás célja 1 db csúcsminőségű eszköz beszerzése 
volt, ezzel is bővítve szolgáltatásait. Beszerzésre került 1 db Amada HD 220.4 NT/7 

tengelyes élhajlító gép. 
 
A Kft.-t 2007-ben 2 fő magánszemély alapította Tatán, felismerve az igények 

támasztotta lehetőséget a térségben. A vállalkozás a kezdetek óta lézervágással és 
lemezmegmunkálással foglalkozik, és ma már hegesztéssel is bővítette tevékenységét. 
Tekintve, hogy a fémipar az egyik legmeghatározóbb iparág ma már világszerte – az 

érvényesülésben nélkülözhetetlen a legszigorúbb követelményeknek való megfelelés 
mind minőségben, mind technikában és szaktudásban egyaránt. Az indulás óta a 
vezetés nagy hangsúlyt fektet a rugalmasságra és a minőségi munkavégzésre, ennek 

köszönhetően a cég a szakterületén hamar nagy elismerést vívott ki magának. 
Napjainkra a társaság a lemezmegmunkálás területén a térség egyik vezető 
vállalkozásává nőtte ki magát. A piacon elnyert pozíciójához elengedhetetlenek voltak a 

folyamatos technológiai és szakmai fejlesztések. A vállalkozás fő szolgáltatásai a 
lemezek, csövek és zártszelvények lézervágása, lemezek stancolása, és élhajlítása, 
illetve különböző hegesztőüzemi minősítéshez kötött igényes hegesztett szerkezetek 

gyártása szén-, rozsdamentes-, és szuper duplex acélokból, valamint alumíniumból.  
A gazdálkodás és a magas szolgáltatási színvonal eredményeként sikerült egy stabil, 
megbízható kisvállalkozást felépíteni, mely hosszútávon üzemeltethető. A Kft. a piaci 

pozíciójának további növelése érdekében és a vevői körének elvárásaihoz igazodva 
folyamatosan modernizálja eszközparkját. 
 

Jelen projekt 16 hónap alatt valósult meg. A beszerzés a tervezettnél hosszabb időt 
vettek igénybe a gép egyedi gyártása miatt. A berendezés üzembe helyezése 
megtörtént, az új gépre folyamatosan érkeznek az új megrendelések.  

 
További információ a www.lezermuhely.hu oldalon kapható! 

PANNON Lézer-műhely Kft. 
Cím: 2890 Tata, Külterület Hrsz 0119/121 

E-mail: paulikendre@lezermuhely.hu  
Honlap: www.lezermuhely.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu  
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