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Az autóipari beszállító eddig
személyautókhoz gyártott fém alkatrészeket,
most már teherautókhoz is fog
A HAJDU Autotechnika Zrt. egy teljesen új piaci szegmensben, a haszonjármű-iparban is
megvetette a lábát. Az autóipari beszállító eddig személygépjárművekhez gyártott fém alkatrészeket, a proﬁlbővülést az indokolta, hogy a személygépkocsi-típusok életciklusa a korábbi
7–8 évről 3–5 évre rövidült a válságban, emiatt óriási verseny alakult ki az autóipari beszállítók
között. Ezzel szemben a haszongépjárművek életciklusa 10–15 év és az ezekhez legyártott fém
alkatrészek magasabb hozzáadott értéket képviselnek – mondta Harsányi József.
Fontosnak nevezte, hogy a hajdú-bihari székhelyű társaság a válságban vágott bele a teljesen új
szerszámgyártás-üzletágának elindításába. A cég többéves projektjei közül kiemelte a DAF, a
CUMMINS és a SCANIA haszongépjármű-gyártóktól elnyert megbízásokat, amelyek egyenként több millió euró értékűek. Tájékoztatása szerint az új üzletágból származó árbevétel az
idén eléri az 500 millió forintot.
A HAJDU Autotechnika az elmúlt 5 évben teljesen megújította a szerszámüzemét és a hozzá
kapcsolódó gyártástechnológiát, a negyvenfős gyáregységben 11 fős mérnökcsapat dolgozik a
legkorszerűbb, úgynevezett CAD-CAM rendszerben. A vállalat több mint 16 prémium márkát,
így például a Mercedest, az Audit, a Volvót, vagy a BMW-t tudhatja a megrendelői között. A 155
dolgozót foglalkoztató autóipari cég árbevétele tavaly 5,6 milliárd forintot tett ki.
A vezérigazgató-helyettes szerint az árbevétel az idén
is meghaladja az ötmilliárd
forintot.
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HAJDU Cégcsoport családi napja – 2013.
A HAJDU Cégcsoport szeptember 21-én tartotta meg szokásos családi napját. A jó hangulatú
eseménynek az időjárás is kedvezett – leszámítva a pár perces esőt – s így rekord számú résztvevővel, 33 csapattal sikerült megrendezni a hagyományos főzőversenyt. A családi programok
között a felnőttek és a gyermekek is megtalálhatták a nekik megfelelő, kedvükre való elfoglaltságot. A gyerekek ugráló várban csúszdákon és boksz ringben is szórakozhattak, a nagyobbak
élvezhették a táncos bemutatókat, a pom-pom lányok műsorát, kötélhúzó versenyen, teherautó
húzásban mérhették össze erejüket, de a jó torkú férﬁak igencsak élvezték a sörivó versenyt is.
Azért az egészségre is vigyáztak a rendezők, hiszen az egészségügyi szűrőprogram keretében
vércukorszint mérésen, vérnyomás mérésen, testzsír mérésén, testsúly, testmagasság, BMI és
EKG mérésen is ellenőrizhették egészségi állapotukat a családok.
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A családi nap eredményhirdetésekkel zárult, a főzőversenyt Rós Lajos – HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt. logisztika csapata – nyerte. Elek Zoltán – HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. szerszámüzem csapata – az esüst- Bacskai Csaba – HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. szerelő üzem csapat
– a bronzérmet vihette haza. Különdíjjal jutalmazta a zsűri Hegyi József csapatát a HAJDU
Hajdúsági Ipari Zrt. zománcozó üzeméből.
A téglási óvodában korábban kiírt rajzverseny zsűrizésére és eredményhirdetésére is ezen a
napon került sor.
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