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A Weldminker Csoport tevékenysége
az alábbi területekre terjed ki:

1.

Fém- és fémszerkezetek
gyártása, tervezése

1.1.

Bányagépek és alkatrészeinek
tervezése és gyártása

1.2.

Hidraulika munkahengerek
tervezése és gyártása, javítása

1.3.

Mezőgazdasági gépek és alkatrészek
tervezése és gyártása

1.4.

Gépszerkezetek gyártása

1.5.

Tartószerkezetek gyártása

1.6.

Vasúti járművek és alkatrészek gyártása

1.7.

Tartályok és készülékek gyártása

2.

Betonacél feldolgozás
vágás, hajlítás, hegesztés

3.

Betonelem gyártás

4.

Nagykereskedelem

5.

Munkaerő kölcsönzés- és közvetítés

6.

Szakemberképzés

A WELDMINKER CSOPORTOT alkotó, 160 főt foglalkoztató cégek fokozatosan váltak meghatározó magyarországi és nemzetközi szereplőjévé a fém- és fémfeldolgozó iparnak. A piaci
viszonyok és a gazdasági érdekek eredményeként Németországban és Magyarországon dinamikusan fejlődő gyárakkal és vállalatokkal rendelkezünk. Társaságunk a nemzetközi piacon
működő, főként német, osztrák, svéd, izraeli és dél-afrikai cégeket is partnerei között tudhat.
A nemzetközi környezetvédelmi és munkavédelmi követelményekhez alkalmazkodva, termékeinknek és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztésével bővítjük
piacunkat, növeljük versenyképességünket.
Fejlesztéseink, beruházásaink a munkahelyteremtés, szakemberképzés mellett a termékek
és gyártási rendszerek minőségének javítását szolgálják. Üzemeink, gyártócsarnokaink felszereltségüknél fogva alkalmasak a piaci igények kielégítésére. MSz EN ISO 9001:2008, DIN EN
ISO 1090-2, EXC-2 minősítésekkel, valamint DIN EN 3834-2 szabvány szerinti tanúsításokkal
rendelkezünk.
Az eltelt időszakban a vállalatcsoport dinamikus fejlődésnek indult, így jelentős beruházásokat, fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Jelenleg is engedélyeztetés alatt van az egyik
meglévő magyarországi telephelyünk üzemcsarnokának bővítése. A berendezések tervezéséhez és a gyártáshoz saját gyártóbázissal – összetett műszaki feladatok megvalósítására is
alkalmas felkészültséggel és tudással rendelkező szakemberekkel, megfelelő szerviz háttérrel,
jól felszerelt üzemcsarnokokkal rendelkezünk.

Alapelveink a minőség, a megbízhatóság és a szakértelem. Szakembereink több éves hazai
és külföldi társaságoknál szerzett tapasztalatokra építve, ezek szellemiségére és módszereire
alapozottan komplex engineering - beleértve a tervezést, szaktanácsadást, gyártásirányítást,
gyártást, a beüzemelést és a karbantartást - tevékenység ellátására képesek.
Több egyetemmel vagyunk kapcsolatban, velük együttműködve elsősorban saját termékek
tervezésére és gyártására szakosodva igyekszünk az elérhető legjobb egyedi kínálatot nyújtani hazai és külföldi partnereink számára. Célunk, hogy folyamatos innovációval az elérhető
legjobb megoldásokat kínáljuk és rugalmasan, minőségi színvonalon tegyünk eleget a megrendelői igényeknek.

Galambos József
vezérigazgató

FÉM ÉS FÉMSZERKEZETEK
TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA,
BETONACÉL FELDOLGOZÁS
ÉS BETONACÉL HEGESZTÉS
NÉMETORSZÁGI ÉS
MAGYARORSZÁGI ÜZEMEINKBEN

Bányagépek és alkatrészeinek
tervezése és gyártása

Mezőgazdasági gépek és alkatrészek
tervezése és gyártása

Hidraulika munkahengerek tervezése,
gyártása és javítása

Gépszerkezetek gyártása

Rácsos tartószerkezetek gyártása

Tartályok és készülékek gyártása

Lemazalkatrész vágás

A meglévő tanúsítások és szabványok mellett az üzemeket új
eljárások bevezetésével, meglévő technológiák fejlesztésével,
valamint hegesztési szakemberek alkalmazásával fejlesztjük.
A 17500 m2-es ipartelepen a meglévő kapacitás növelése
érdekében is folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre,
egy 2000 m2-es csarnokbővítés tervei építéshatósági
engedélyeztetés alatt vannak. Gyártócsarnokaink,
valamint üzemeink gép- és eszközparkja jól felszerelt.

Bányagépek

és alkatrészei

Az egyik magyarországi telephelyünkön
Várpalotán, a hidraulikus pajzs tervezésnek
és gyártásnak több évtizedes hagyományai
vannak. Az elmúlt évtizedekben a Várpalotai
Szénbányák és utódvállalatai olyan tervező
és gyártó kapacitását hoztak létre, amellyel mind a hazai, mind a fejlett bányászattal rendelkező országok legkülönbözőbb
bányatechnikai feltételeihez alkalmazkodó pajzstípusokat gyártottak. A pajzs
tervezésben és gyártásban foglalkoztatott
szakemberek vállalatuknak országos és
nemzetközi hírnevet szereztek. Cégünk a
Weldminker Csoport folytatja a több mint
50 éves múltra visszatekintő Várpalotai Hidraulikus Pajzs (VHP) és részegységeinek tervezését és gyártását az egyik
vezető tervező több évtizedes tapasztalatával és szakmai irányításával. Ezeken
a több évtizedes tervezési és gyártási
tapasztalatokon cégcsoportunk a Várpalotai Hidraulikus Pajzsok további típusait és
ezek továbbfejlesztett változatait tervezi és
gyártja. Pajzstervezőink gyakorlati tapasztalatának és magas szintű szakértelmének
köszönhetően, a szokásos megoldásokon
kívül, különleges adottságokra és speciális körülményekre is tudunk megoldást
kínálni: a főteszén omlasztásos pajzsot változó széntelep vastagságokhoz, valamint a
vágatkereszteződésekbe ajánljuk az általunk kifejlesztett speciális pajzstípusokat.
Egyedi esetekre, valamint kedvezőtlen
fekü és főteszén viszonyokra is vállalunk
tervezést és gyártást.

VHP-WMK-101
TÍPUSÚ ÖNJÁRÓ
HIDRAULIKUS PAJZS
ALKALMAZÁSI TERÜLETE

SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

Szintes vagy laposdőlésű (max 20- 25 °-os),
középvastag széntelepek omlasztásos fejtéseinek biztosítására szolgál.
A pajzs szerkezeti felépítése és üzemeltetése lehetővé teszi fogasléces vontatású
marótárcsás jövesztő gép alkalmazását.
A fejtés hosszát a fejtések előkészítési
rendszere, kőzetmechanikai viszonyok és
a fejtési szállítóberendezések teljesítménye
határozza meg.
A bölcsős rendszer lehetővé teszi
a szállítóberendezés alá nyúló talp kialakítását, amellyel növelhető annak hossza és
ezzel a feküvel érintkező pajzsfelület nagysága, ezzel csökkentve a feküre ható nyomást.
Így lehetővé válik kisebb szilárdságú fekűnél
is a berendezés alkalmazása.
A berendezés alkalmas 2,5- 3,1 m magas
széntelep fejtésére marótárcsás jövesztő
géppel, amennyiben a széntelep vastagabb,
vagy változó a magassága, úgy a főteszén
is kitermelhető a pajzsháton kialakított,
hidraulikus hengerekkel működtetett, ajtón
keresztül. Amennyiben a főteszén nem omlik
könnyen, úgy az robbantással provokálható.
Amennyiben a főteszénben meddő beágyazás
található, akkor az ajtóban megjelenő meddőkőzet esetén az bezárható, javítva ezzel a
szén minőségét. A berendezés lehetőséget
ad a szállítóvágati és légvágati kereszteződéseknél, vágatpajzsok alkalmazására.

A biztosítóberendezés lemniszkáta vezetéses,
bölcsős kialakítású. A tetőn hidraulikus hengerrel működtethető homlokelfogó gátolja
a szénhomlok kidőlését. Különlegessége,
hogy a pajzsháton hidraulikus hengerekkel
működtethető ajtóval helyezkedik el, amelyen
keresztül a tető felett lévő szén, a homloki
szállítóberendezésre surrantható.
A berendezés nagyszilárdságú acéllemezekből hegesztéssel készül, az önsúly
csökkentésére. A mechanikus szerkezeti egységek, szekrényes felépítésű hegesztett elemek,
amelyeket egymáshoz csapok segítségével
kapcsolódnak. A berendezés teherbírását,
működtetését, nagynyomású (350-500 bar),
hidraulikus rendszer biztosítja.
Ezzel a berendezéssel szerelt fronton, az ott
dolgozók biztonságát a következők biztosítják:

• Megfelelő nagyságú járóosztály
a támok mögött
• Szénhomlok kidőlést csökkentő,
hidraulikus hengerrel működtethető
• A szomszéd pajzsból történő működtetés
• A működtető szelepek „ holt emberes”
kialakítása

Egyik saját termékünk a WMK-VHP-101 tip. önjáró hidraulikus pajzs, mely szintes
vagy lapos dőlésű (max 20- 25 °-os), közép vastag széntelepek omlasztásos
fejtéseinek biztosítására szolgál. A berendezés alkalmas 2,5- 3,1 m magas széntelep
fejtésére marótárcsás jövesztő géppel, amennyiben a széntelep vastagabb, vagy
változó a magassága, úgy a főteszén is kitermelhető a pajzsháton kialakított,
hidraulikus hengerekkel működtetett, ajtón keresztül. A berendezés lehetőséget
ad a szállítóvágati és légvágati kereszteződéseknél vágatpajzsok alkalmazására.

FŐBB MŰSZAKI ADATOK
Állíthatósági tartomány: 
Szállítási magasság: 
Dőlés:
Haladási irányban fel-le: 
Csapásirányban: 		

2,5 – 3,1 m
1,9 m

1,5 m

Max. lépéshossz: 

0,7 m

Fronti szállítób. szélessége: 

Jövesztés módja: 


25° Acélszerkezet súlya: 
20°

Osztás: 

Tám teherbírása: 

Biztosítási ellenállás:
Pajzs belépése előtt: 
Pajzs belépése után: 

2x1600 kN
0,7 m

520 kN/m2
650 kN/m2
marórárcsás
főteszén omlasztás
~ 11,5 t

FŐBB MŰVELÉSI ADATOK
Művelési tartomány: 
Főteszén omlasztással: 

2,5 – 3,1 m
5 m-ig

| KÉRDŐÍV páncélpajzsok tervezéséhez
1

Művelni kívánt széntelep vastagsága: 

2

Széntelep nyomószilárdsága: 

3

Széntelep meddőbeágyazásai: 

4

Széntelep öngyulladásra hajlamos-e:

5

Fekü kőzet anyaga, hajlamos-e duzzadásra:

6

Fekü egyirányú nyomószilárdsága: 

(MPa)

7

Közvetlen főte anyaga, vastagsága: 

(m)

8

Főte nyomószilárdsága: 

9

Vetők sűrűsége, elvetés mértéke: 

10

Széntelep dőlése hossz és keresztirányban: 

11

Tervezett frontfejtés szélessége, kifutási hossza: 

12

Légvágat méret, biztosítási módja: 

13

Szállítóvágat mérete, biztosítási módja: 

14

Sujtólég besorolás: 

15

Maximális szállítási méretek, tömegek: 

16

Kívánt jövesztési mód (gyalus, marótárcsás), ha tipizált, akkor a berendezés típusa:

(m)
(MPa)

 Igen

 Nem

 Igen

 Nem

(MPa)

(fok)
(m)


17

Homloki szállítóberendezés szélessége, ha tipizált, akkor a berendezés típusa:


18

Bánya biztonsági előírásai:

a,

Előírt minimális, vagy gyakorlatban megkívánt biztosítási ellenállás: 

b,

Járóosztály mérete: szélesség: 			

c,

Milyen engedélyezési eljárás szükséges, annak követelményei: 

19
a,

(mm), magasság: 

(mm)

Hidraulikus rendszer (hengerek, támok, szelepek, szivattyu)
üzemi és maximális nyomása: 		

(bar),

b,

szállítási teljesítménye: 

Ha tipizált, akkor a gyártó és típus: 
20

A fronti homlok világítási és hirközlési rendszerének követelményei,
ha tipizált, akkor a gyártó és típusok: 

21

(kN/m2)

Vágatkereszteződésekhez kívánnak-e önjáró biztosítást:

 Igen

 Nem

(l/min)

Hidraulika munkahengerek
gyártása és tervezése

Típus			

Üzemi nyomás		

Tevékenység			

Méret

Teleszkópos 		

250 bar-ig 			

javítás 			

Ø260 külső átmérőig

Normál egy- 		
250 bar-ig 			
és kéthatású						

gyártás, tervezés 		
és javítás			

Ø260 külső átmérőig
2300 mm hosszig

A feltüntetett paraméterektől eltérő egyéni igényekre is tudunk ajánlatot adni.
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BETONELEM GYÁRTÁS
Telephelyeinken építési betontermék gyártását végezzük. Saját termékeink a szennyvízátemelő aknák és aknaelemek. Éves forgalmunk a technológiai fejlesztések eredményeként
évről-évre dinamikusan növekszik.
A vállalkozás megfelelő gép- és eszközparkkal, valamint széleskörű partnerkapcsolatokkal
rendelkezik a csatornaépítés és mélyépítés területén tevékenykedő szinte valamennyi hazai
kivitelező céggel.

MOBA rendszerű szennyvíz átemelő elemek, szerelvény aknák gyártása.
1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | méteres belső átmérőjű vasbeton elem típusok.
Szerelvényakna: 1,50 x 1,50 x 1,50 | 1,50 x 2,10 x 1,0 | 1,50 x 2,50 x 1,0
Az átemelők és a szerelvény aknák belmagasságai igény szerint változtathatóak.

Kft.
SZAKEMBERKÉPZÉS

Az Európai Uniós telephely fejlesztési pályázat részeként valósult meg a lakatos és a
hegesztő tanműhelyek, valamint azok kiszolgáló egységeinek korszerűsítése. A gyakorlati
képzéshez hegesztő szimulátor is rendelkezésre áll. A 680 m2-es létesítmény alkalmas
a már szakképzettséggel rendelkezők piaci
elvárásoknak megfelelő továbbképzésére, a
megfelelő többlettudással rendelkező szakemberek felkészítésére. Az itt képzett és kibocsátott szakemberek megfelelő szaktudással
rendelkeznek, és elhelyezhetők a vállalatcsoporton belül, valamint az európai és a hazai
munkaerőpiacon.

GALAMBOS GmbH
MUNKERŐKÖLCSÖNZÉS- ÉS KÖZVETÍTÉS
A németországi székhelyű Galambos Fachkräftevermittlung GmbH fő tevékenysége különösen a munkaerő kölcsönzés- és közvetítés, elsősorban a
fémfeldolgozás és a fémszerkezet gyártás területén.
A cég rugalmasan reagál a piaci szektorok változásaira, megfelelve
a cégcsoporthoz tartozó vállalkozások, partnereink, valamint a munkaerő
piac szakember igényének is.
A minőségi szolgáltatás elkötelezettjei vagyunk: célunk, hogy a munkaerő
kölcsönzés és közvetítés területén igazi értéket és magas minőséget képviselő szolgáltatást nyújtsunk a munkavállalók és a megbízók részére.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

