
  

 
 
 
 
 
 
 

„KAPACITÁSBŐVÍTÉS A STRAUSS METÁL KFT.-NÉL” 

 
A projekt alapadatai: 

• Projekt azonosító: GINOP-1.2.10-19-2020-00209 

• Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft 

• Támogatás mértéke: 70,00 % 

• A projekt költségvetése: 59 887 000 Ft 

• Projekt tervezett befejezése: 2021.08.31. 

 

A projekt bemutatása: 

A Strauss Metal Kft. 1992-ben alakult, székhelye és telephelye Pécsett található. A cég 

főtevékenysége fémszerkezet gyártása, a vállalkozás fő profilja a fémmegmunkálás mellett a 

lemezfeldolgozás, ezen belül biztonságtechnikai termékek gyártásával is foglalkozunk. A banki- 

és pénzintézeti szektor folyamatos megerősödésével és terjeszkedésével megnövekedett az 

igény a magas biztonságú mechanikai védelmi eszközök iránt. A ma már kb. 500 féle saját 

gyártmányú termékkel rendelkező cég számára természetesen a lakosság is kiemelkedően 

fontos célpiac. A belkereskedelmen kívül jelentős exporttevékenységet is folytatunk. Termékeink 

magyar gyártmányok és megfelelnek az európai minőségi előírásoknak, melyek között 

megtalálhatóak: széfek, páncélszekrények, értéktároló helyiségek, ügyfélirányításhoz 

kapcsolódó termékek, pénzkezelő eszközök, automaták, irattároláshoz, kulcskezeléshez 

kapcsolódó termékek, postaládák, öltözőszekrények, fémszekrények, vegyszerszekrények, 

műhelybútorok, elektromos CityBike dokkoló és vezérlő. A vállalkozás nagy hangsúlyt fektet a 

termékfejlesztésre is. Saját termékként számos szekrényt és tárolót fejlesztettek ki. A fejleszteni 

kívánt termelési technológia a főtevékenységünk: fémszerkezet gyártása. A porfestő rendszer 

beszerzését a félautomatizálás, avagy korszerűsítés indokolja: a bővítés egyszer egy majdnem 

kétszeres kapacitásbővítést eredményez és körülbelül a felére csökkenti a felületkezelési eljárás 

idejét, emiatt rövidebb határidőkkel tudunk dolgozni, ami pedig versenyelőnyt jelent számunkra. 

A technológia fejlődésének köszönhetően az új inverteres csavarkompresszor sokkal 

hatékonyabban tud működni, mivel ennek biztosított a folyamatos üzeme. Az új modell 

működése energiatakarékosabb, csendesebb, mint a régi gépünk, komfortosabb 

munkakörnyezetet biztosít. A munkaállomásra és a szoftverre a cégünk folyamatos fejlődése 

miatt van szükség, ezáltal a mérnöki és gyártáselőkészítői részleg is követni tudja az üzem 

fejlődését. A beruházásnak köszönhetően kapacitásbővítés valósul meg. Megszűnnek egyes 

részfolyamatok alvállalkozóknak való kiadása, kb. 20-25%-os árbevétel növekedés várható. 

 

A projekt megvalósulásának helyszínei: 

7630 Pécs, Mohácsi út 107/1. 

 

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg: 

Pénzügyminisztérium - Gazdaságfejlesztési Programok 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 

E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

Telefon: +36 1 896 6666 

Honlap: www.palyazat.gov.hu 


