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Jubileumi konferencia Erdélyben
A HAJDU termékek legnagyobb romániai forgalmazója a Melinda Instal cég.
Meghatározó részesedést szerzett az indirekt-, a szolár- és a puﬀertárolók piacán,
valamint promotálja a komplett HAJDU hőenergetikai rendszereket.
A MELINDA Instal konferenciát szervezett a jelentősebb ügyfeleinek, "Az
energiafogyasztás csökkentése közösen a Melinda Instal stratégiai partnereivel 2015"
címmel.
Ahogy az elnevezés is mutatja, az üvegházhatás csökkentésének lehetséges módjait
mutatták be az előadók, köztük a HAJDU Zrt. Megújuló energia üzletágvezetője, Misinkó
Sándor.
A szakmai tartalom mellett a rendezvény célja volt, hogy erősítsék a személyes
kapcsolatokat az ügyfelekkel, és kellemes időtöltést biztosítsanak a közel 120
résztvevőnek.

Szerviztalálkozó
Idén is megrendezésre került a HAJDU Zrt. szokásos évi szerviztalálkozója. Képviseltették magukat az elektromos, gázos
készülékek és gázkazánok szerződött szervizes szakemberei.
A találkozó célja az új, már piacra bocsájtott termékek bemutatása, valamint a környezettudatos tervezés
megismertetése a szervizeseinkkel. A délelőtt folyamán előadássorozatokon keresztül prezentáltuk a cégcsoport elmúlt
években véghezment fejlődését, a HAJDU Zrt. piaci jelenlétét itthon és külföldön egyaránt, az európai
energiahatékonysági direktíva követelményrendszerét. A találkozó mottója „A minőség a tervezésnél kezdődik”.
Délutáni szakmai szekciók alkalmával kértük ki a szakembereink véleményét az új, fejlesztés alatt álló termékeink
tervezését illetően, valamint arról, hogy a meglévő, évek, évtizedek óta gyártott és jól ismert termékek minőségét
hogyan tegyük még jobbá. Az IT egész napos workshop keretében támogatta a rendezvényt, ahol a partnerek kötetlenül
tehették fel szerviz modulunkkal kapcsolatos kérdéseiket, hogy munkájukat könnyebben, zökkenőmentesen tudják
végezni.
Mindkét fél elégedetten zárta a találkozót, értékes ajándékok is kisorsolásra kerültek, hasznos szakmai élményekkel,
információkkal távozhattak partnereink. Egy év múlva bővebb termékpalettával és rengeteg újdonsággal várjuk vissza
őket.
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Villamosipari, Világítástechnikai és Mechatronikai
Szakkiállításon a HAJDU Zrt.
Október 15-16-án a Debreceni Egyetem Műszaki
Kara Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszéke
kétnapos szakmai napot szervezett mechatronikai
mérnökhallgatók
számára.
A
Tanszékkel
együttműködő vállalati partnerek részvételével, a
hallgatók aktív közreműködésével megrendezett
szakkiállításon a HAJDU Zrt. is képviseltette magát.
Az eseményen különféle előadások hangzottak el.
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. részéről Barna Zoltán kollégánk tartott előadást: “Elektronikus szabályozások a kis
teljesítményű épületgépészeti berendezésekben” címmel. Előadásának középpontjában az épületgépészet és a
mechatronika közös témája, az épületgépészeti berendezések szabályozása volt. A 21. században már elképzelhetetlen
egy hatékony épületgépészeti rendszer megfelelő automatizálás nélkül. Előadásában munkatársunk érintette a HAJDU
kondenzációs- és vegyestüzelésű kazánok működését is.

Beruházások a gyártóeszköz üzemben
A HAJDU Autotechnika Zrt. által előállított szerszámok és azok élettartam alatti
jellemzően preventív karbantartása, szervesen meghatározó elemei a társaság
által vevői felé nyújtott komplex szolgáltatásnak.
Annak érdekében, hogy e tevékenységünk minél magasabb szintű, hatékonyabb
és gyorsabb legyen, a menedzsment egy jelentős gyártóeszköz üzemi beruházás
tervét terjesztette az igazgatóság elé.
Az igazgatóság támogató döntése alapján az alábbi beruházások valósulnak meg
még ez évben:
- Egy nagyméretű CNC megmunkáló gép üzembe állításával, valamint meglévő
megmunkáló központjaink vezérlő szoftvereinek legfejlettebb verzióra történő
cseréjével növeljük e technológiánk kapacitását.
- Bővül a szikraforgácsoló technológia kapacitása is, mivel egy úgy újabb FANUC
huzalos szikraforgácsoló géppel bővül e gépparkunk.
- Az elavult tömbös szikraforgácsoló gépünk helyett pedig egy modern, Sodick
AD55L típusú berendezés biztosítja e technológiai képességünk korszerűségét.

Változások a hírlevélben
A HAJDU Cégcsoport vezetése úgy döntött, hogy külső partnereink részére 2016. januártól, negyedéves gyakorisággal
fogunk ezt követően hírlevelet küldeni. Témáinak sokszínűségét meghagyva, az eddigi havi megjelenést fogja váltani a
negyedéves gyakoriság.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezőkben bár ritkábban, de annál érdekesebb, informatívabb tartalommal tudunk
partnereinknek szolgálni.
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