
Alapítás: 1994-ben Szegeden



Teljes rendszerintegráció egy kézből



Az ISO 9001:2015 tanúsított rendszerünk területei:

˝Hidraulika és pneumatika elemek és berendezések tervezése, gyártása,

forgalmazása és javítása.

Alumínium profilok és gépépítő elemek forgalmazása. Pneumatika és

hidraulika hálózatok építése, szerelése és javítása.

Hidraulika tömlők gyártása és javítása. Szállítópályák tervezése és

gyártása.

Egyedi gép és gépalkatrész tervezése és gyártása. Ipari robot- és

manipulátor cellák tervezése és kivitelezése.˝

Tevékenységünk és szakterületeink:

ISO 9001:2015 tanúsítványunk területe



@ Pneumatika:

- levegőelőkészítők, szelepek, hengerek, csatlakozók, tartozékok

@ Gépépítő elemek és szállítópályák: @ Alkatrészadagolás

- alu profil, szerelő elemek, hevederes szállítópályák, palettás rendszerek, görgős pályák

@ Sűrített levegő:

- dugattyús és csavar kompresszorok, szárítók, léghálózat építő rendszer, légszerszámok

@ Tömlők:

- PE, PA, PU, PTFE, Nylon, PDVF, AL-PE tömlők tekercsben vagy spirál formában

@ Vákuumkorongok:

- NBR, Silikon, NR , CR, Polyurethan, EPDM, FKM, HNBR, SBR, Vinyl

@ Vákuum rendszerek:

- kompresszorok, ejektorok, szűrők, szelepek, vákuum megfogók

@ Technológiai szelepek:

- 2/2 vagy háromutú golyóscsapok, pillangó szelepek, forgató művek

@ Hidraulika elemek:

- szivattyúk, szelepek, munkahengerek, komplett tápegységek, 
tömlők, hidraulikus csavarzatok

Termékcsoportjaink:

https://www.entra-sys.hu/termekeink/pneumatika/metalwork-pneumatika.html
https://www.entra-sys.hu/component/content/article.html?id=155&lang=hu&Itemid=1027
https://www.entra-sys.hu/termekeink/alkatresz-adagolas.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/kompresszor-legszerszam.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/pneumatika/mebra-plastik-csovek-tomlok.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/vakuumtechnika.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/vakuumtechnika.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/ipari-szerelveny.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/hidraulika.html


Márkaképviseleteink:

Gyári képviselet – közvetlen támogatás

https://www.entra-sys.hu/termekeink/pneumatika/metalwork-pneumatika.html
https://www.entra-sys.hu/component/content/article/2-uncategorised/155-gepepito-elemek.html?Itemid=1027
https://www.entra-sys.hu/termekeink/kompresszor-legszerszam.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/pneumatika/mebra-plastik-csovek-tomlok.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/vakuumtechnika.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/vakuumtechnika.html#mf
https://www.entra-sys.hu/termekeink/ipari-szerelveny.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/gepepito-elemek-aluprofilok/gamm-ipari-fogantyuk.html
https://www.entra-sys.hu/termekeink/hidraulika.html








Folyamatos fejlődésünk:

ENTRA-SYS 

alapítása

1994

Tervezés + 

gyártás = 

célgépépítés

ISO9001

rendszer,

abas ERP

Robotcella

projektek

kereskedelem

Saját telephely és 

gépbeszerzések

K+F 

projektek

Márkaképviseletek

SolidEdge 3D CAD

2000 2005 2019

1998 2003 2017 2020

Szállítópálya 

projektek, 

gyártás 

automatizáció

Életünk jelentősebb mérföldkövei

1994 -



Folyamatos fejlődésünk: 1994 - 2020

500 millió HUF

400 millió HUF

300 millió HUF

600 millió HUF

700 millió HUF



2017-től

Saját telephelyünk

Kapacitásaink:

Ca. 9000m2 telephely

Ca. 2000m2 épület

../../../Nagykönyv/szervezési tábla 2018.pdf
https://www.google.hu/maps/place/Szeged,+Fon%C3%B3gy%C3%A1ri+%C3%BAt+2,+6728/@46.2634578,20.1107031,245a,35y,39.43t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47448795b962dec3:0x94f332b6a7e5630c!8m2!3d46.265408!4d20.1108407


KERESKEDELEM

• Saját forgácsoló-

és lakatos műhely

TERVEZÉS GYÁRTÁS

• Saját gépészeti 

tervező kapacitás

• Műszakilag képzett 

értékesítő gárda

Kapacitásaink:

KIVITELEZÉS

CÉLGÉPGYÁRTÁS ÉS PROJEKTEK

• Saját kivitelezői 

kapacitás

• Raktárkészlet• Gyári támogatás

Komplett, kulcsrakészen átadott projektek

• Fix külső villamos tervező, szerelő és kivitelező kapacitás

• Belső 

mérnöki 

támogatás

../../../Nagykönyv/szervezési tábla 2018.pdf


Szervezési táblaS 26 kollega

KERESKEDELEM

• Műszaki- és 

telepvezető 1fő

• Műhely admin. 1fő

• Forgácsoló 3 fő

• Lakatos 2 fő

• Szerelő 2 fő

TERVEZÉS GYÁRTÁS

• Projekt vezető  1fő

• Gépész tervező 

4 fő 

• Vevőszolgálat

• Vevőszolg. techn.

• ˝Back office˝

• MW 1 + 1 fő

• LIPRO 1 fő

• SCHNEIDER 1 fő

• Értékesítők

• MW 3 fő

• SCHNEIDER 1 fő

ADMIN, PÉNZÜ.

• Adminisztráció

• Admin 1 fő

˝ Külsősök ˝

• Könyvelés

• Munkavédelem

• Alvállalkozók

Az ENTRA-SYS csapata:

• Egyéb

• takarító, udvaros   2 fő

../../../Nagykönyv/szervezési tábla 2018.pdf


Beszerzés – raktározás – értékesítés – gyártás – számvitel – pénzügy

abas ERP – integrált 

vállalatirányítási 

rendszer

• Infosystemek

• Archiválás

• Adat gyűjtés

• Kalkuláció

• Statisztika
• Vevők

• Ajánlatok

• Megbízások

• Számlázás • (WEB áruház)

• Eladás tervezés

• Vizit tervezés

• Szállítók

• Megrendelések

• Diszpozíció

• Készlet kezelés

• Gyártás

• munkalapok

• költségviselők

• PÜ. - számvitel

• könyvelés

• bankolás

• Cikktörzs

FOLYAMATAINK adminisztrálása:



PARTNEREINK pl.:



Gépészeti tervezés projektek pl.:

Engineering & Reverse engineering



Ipari automatizálás projektek pl.:

Gyártócella tervezés



Célgépgyártás projektek pl.:



Robotcella projektek pl.:

www.entra-sys.hu

https://www.youtube.com/watch?v=DEzgsMetPgA
https://www.entra-sys.hu/pdf/esettanulmany-2020.pdf


Robotcella projektek pl.:

www.entra-sys.hu

https://www.entra-sys.hu/informaciok/szakcikkek/238-automata-ellenorzest-tartalmazo-robotcellak.html


˝ már több mint 25 év ipari tapasztalat -

több mint 25 év ipari gyakorlat ˝

˝ A jövőben is a szakmaiságunk folyamatos fejlesztésével 

kívánunk megfelelni az ipar elvárásainak ˝

Köszönjük a figyelmet ! ☺

Tóth Gábor

Tulajdonos, ügyvezető

- telephely, gyártás, HR

Koltai Attila

Tulajdonos, ügyvezető

- tervezés, projektek, pénzügy

Website

Facebook

LinkedIn

YouTube 

NewsLetter

Szeged, Fonógyári út 2.

www.entra-sys.hu

https://www.entra-sys.hu/
https://www.facebook.com/Entra-Sys-Kft-173049626074351/
https://www.linkedin.com/company/entra-sys-kft-/?viewAsMember=true
https://www.entra-sys.hu/informaciok/video.html
https://www.entra-sys.hu/hirek/hirlevel-feliratkozas.html

