A Sokoró Kft. felajánlja szakmai tapasztalatát, és felszabaduló
kapacitásait
1. Kihelyezett bérmunka végzésére
2.
•
•
•
•

Raktárterület bérbeadására
raktározási terület
anyagmozgatási lehetőséggel
irodákkal
szociális helységekkel

Háttér:
Jelenleg bérmunkában folytatott autóipari összeszerelő tevékenységünk visszaszorulása
miatt felszabadul saját állományú munkaerőnk és csarnokkapacitásunk.

A felkínált csarnokok paraméterei
Terület:
~5 500 m2 2019.07.01.-től
Elhelyezkedés:
Téten, a SOKORÓ Kft. telephelyén – Győrtől, és az
M1 autópályától 20 km-re, a 83. sz. főútvonal
mentén
A csarnokok paraméterei:
• Acélvázas, falazott üzemcsarnokok hőszigetelt
tető panelekkel fedve
• Méretek: 4,8 m vállmagasság, 7,1 m
gerincmagasság, általában 18 m csarnok
szélesség, és 60 m csarnok hosszúság
• Az épületben WC csoportok, öltözők, fürdők,
étkezők is rendelkezésre állnak
• Irodák kialakítva (akár 40-50 fő részére is)
• Belső üzemi burkolat: epoxy-gyantás ipari padló
20 cm vastagságban
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Az épület működéséhez szükséges (villany, fűtés, víz, csatorna, takarítás, ipari levegő hálózat)
biztosított, technológiai áramhasználat csak előzetes egyeztetés függvényében lehetséges.
Rendelkezésre álló szabad villamos teljesítmény 500-550 kWh.
Hulladékszállítás megegyezés szerint
Belső munkaterületek fényáramerőssége: 300-400 lux
Belső kamera-rendszer kialakítva
Zárt láncú internet kialakítva
Mély rámpás kamion rakodóhely kialakítva, mely védő tetővel ellátott
Az üzemben veszélyes pontforrás helyek kialakítva
Csarnok szellőztetés ventilátorokkal biztosított
Az épület hőszigetelt, elektromos és szekcionált ipari kapukkal ellátott (kamionos rakodáshoz)
Az épület műanyag ablakokkal rendelkezik
Külső területen szilárd útburkolat aszfalt, betonburkolat, térburkolat van. A telephelyen belül
zöldövezeti területek kialakítva, folyamatos takarítással, ill. karbantartással.
24 órás portaszolgálat
Épület biztosítás

Anyagmozgatás:
Rendelkezésre áll 4,5 ; 8 és 18 tonna teherbírású targonca a szállítások támogatására, 2,5 tonna
teherbírású targonca a kalodák, raklapok mozgatásához, valamint esetlegesen gyalogkíséretű targonca
is.

A Sokoró Kft. röviden







Székhely: Tét, Magyarország
Teljes terület: 100 000 m²
Kb. 350 dolgozó összesen
Tulajdonosok: kizárólag magyar magánszemélyek
Golden List 2014: legjobb magyar KKV az autóipari szektorban

A SOKORÓ Kft. 3 fő tevékenysége

Mezőgazdasági gépek, gépvázak és
fémszerkezetek gyártása
SOKORÓ talajművelő gépek
Ügyfeleink mezőgazdasági gépei
(HORSCH, Simba Great Plains Kverneland)
Fémszerkezet-gyártás különféle
iparágak részére ( autóipar, textilipar,
papíripar, építőipar, hegyomlásvédelem, …)

Összeszerelés bérmunkában az
autóipar részére:

Oldtimer83 üzemanyagtöltőállomás és kávézó

1993-2009:
Kábelkötegek szerelése a Lisa
Dräxlmaier GmbH. részére

2018 szeptember óta üzemel
Téten

2005-2010:
Motormodul-szerelés az Audi
Hungaria részére

2007 óta:
Üzemanyag-vezetékek
összeszerelése a VERITAS Kft.
részére

Egyedi töltőállomás, saját
márkanévvel
OMV üzemanyagokat forgalmaz
EHRLE autómosóval, shoppal és
exkluzív kávézóval
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1949 – megalakul a téti Mezőgépállomás
1962 – a Mezőgépállomás Téti Gépjavító Állomássá alakul át
1968 – belépünk a járműiparba – busz alvázak gyártása
1977 – Visszatérés a mezőgazdasághoz - E296 típusú pillangós vágószerkezetek gyártása
1985 – megkezdődik a CARBOROBOT széntüzelésű kazánok gyártása
1990 – gyár elnyeri önállóságát – állami vállalatként működik tovább
1992 – SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. – állami cég
1993 – Megkezdődik az autóipari bérmunka - kábelgyártás
1994 - SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi Kft. – 100 % magántulajdon
2003 – autóipari tevékenység bővül – Audi Hungária számára bérmunka
2007 – autóipari együttműködés a Veritas Dunakiliti Kft.-vel
2009 - kábelgyártás megszűnik, gazdasági válság – új partnerek kutatása
2010 – folyamatos létszámfejlesztés
2011 – új irodaépület építése
2012 – gépi beruházások (hegesztőrobotok)
2015 – új technológiai beruhzások (CNC megmunkálás, HARTFORT megmunkálóközpont)
2018 – új tevékenység: Oldtimer83 üzemanyag-tölőállomás és kávézó

Képességek, kompetenciák
• A Sokoró Kft. Tét és a környező települések
legnagyobb munkaadója.
• Folyamatos fejlesztéseket valósít meg mind a fémipari
gyártás, mind pedig az összeszerelés területén.
• A stratégia egyik kulcs eleme: a nyereség nagy részét
visszaforgatjuk a cég beruházásaiba.
• Szakembereink és mérnökeink képesek arra, hogy
ipari tevékenységeinket segítsék, és a tapasztalataikat
felhasználják, a lehető legjobb teljesítmény elérése
érdekében.
• A Sokorónál az ügyféloldali dokumentáció alapján
történő gyártás/összeszerelés is, és a saját
terméktervezés is lehetséges (fémszerkezet-gyártás
tekintetében).
• A Sokoró az IFS integrált vállalatirányítási rendszerrel
dolgozik, amely minden munkafolyamatot magában
foglal.
• A Sokoró ISO 9001:2015 minőségirányítási, és ISO
50001: 2011 energia-irányítási rendszert működtet.

H-9100 Tét, Fő út 8-10.
www.sokoro.hu
Tel.: +96 461 011

A raktározási, vagy bérmunka tevékenység
iránt itt érdeklődjön:
Tel.: 06 30 740 4984
E-Mail: jelencsics.rita@sokoro.hu
2019

