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A legmegbízhatóbb magyar cégek között a
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
és a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.
A nemzetközileg ismert és elismert Bisnode 1908. óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk alapján. A minősítés számos változót figyelembe véve statisztikai alapokon állapítja meg, melyek Magyarország legmegbízhatóbb vállalatai. Az
„AAA”, „AA” vagy „A” minősítés birtokában lenni nemcsak dicsőség, hanem kiváló eszköz arra, hogy igazolja partnereinek pénzügyi megbízhatóságát, stabilitását, s cégével kötendő üzletek alacsony kockázatát, a hosszú távú partnerség
lehetőségét. „AAA” - „Highest Creditworthiness” minősítéssel Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik.
Eredményeink és a Bisnode elemzései alapján társaságaink, a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és a HAJDU Autotechnika
Ipari Zrt. is e cégek körébe tartozik.
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Sikeres évet zárt a Hajdu Vostok
Sikeres évet zárt a HAJDU Zrt moszkvai vállalata, a 2008ban alapított Hajdu Vosztok. Mint azt Novotni István, a
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. vezérigazgatója bejelentette,
az elmúlt öt esztendőben lényegesen bővült a partneri kör,
s mára már közel 50 céget tudhat partnerének a moszkvai
központú Hajdu Vostok. A vállalat tevékenysége már nem
csak a Moszkva közeli területekre szorítkozik, Oroszországban más régiókban, – így Szentpéterváron és Krasznojarszkban is értékesítenek. A Hajdu termékek, többek
között a Magyar Termék Nagydíjas puffertárolók még
Vlagyivosztokba is eljutottak. 2013-ban az előző - 2012es - évi eredményét megtöbbszörözte a cég, több mint
2200 készüléket adtak el. Az oroszországi cég beszámolójából kiderült: a hagyományos termékeken kívül, indirekt
fűtésű, tárolós vízmelegítőt, puffertárolót, villanybojlert
értékesítettek az elmúlt esztendőben. A moszkvai cég a
várakozásoknál jobban teljesített, jelentősen túlteljesítette árbevételi tervét.
Novotni nem titkolta azt sem, hogy az utóbbi időben kialakult feszült politikai helyzet, a rubel árfolyamára negatív
hatással bíró orosz – ukrán vita a Krím félsziget hovatartozásáról, befolyásolhatja az ottani értékesítést. Hozzátette,
hogy az év első két hónapjában még nem érezték ennek hatását.

Újabb fejlesztések a gyártóeszköz üzemben
A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. tulajdonosi köre és a menedzsment által 2011-ben megfogalmazott középtávú
fejlesztési terv, a gyártóeszköz előállítási képességek és kapacitások jelentős fejlesztését határozta meg. A folyamatosan végrehajtott infrastrukturális és eszközfejlesztések sorában most a síkköszörülési képességek fejlesztését végezzük el. Ennek során beszereztünk és telepítettünk egy
500x1000-es asztalméretű síkköszörűt, amellyel elsősorban a korszerűtlen, elöregedett, kis mérettartományú
gépeinket váltottuk ki, biztosítva ezzel a kis és közepes
mérettartományú szerszámelemek megmunkálását. Ezzel
a fejlesztéssel a nagyobb megmunkáló berendezés kapacitás felszabadítása is megvalósult. Egyidejűleg megkezdődött a mai kor műszaki-technikai színvonalától koránál
fogva elmaradó, de rendkívül jó műszaki, mechanikai állapotban lévő orosz gyártmányú, 650x2000-es asztalméretű
síkköszörű teljes felújítása és vezérlésének CNC alapokra
történő fejlesztése. Ezzel - a megmunkáló asztalméreténél fogva igen ritka gép - a mai elvárásoknak megfelelő
műszaki-technikai színvonalúvá válik. Az új képességekkel
tovább nő gyártóeszköz előállítási kapacitásunk, s fokozódik e tevékenység minőség- és versenyképessége.
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