
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KÓKAI TÖMÍTÉSTECHNIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

PROJEKT CÍME: TELEPHELY FEJLESZTÉS ÉS KAPACITÁS BŐVÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÓKAI 

TÖMÍTÉSTECHNIKAI KFT-NÉL 

 

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 23 596 623 FT 

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 28,875470% 

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:  

 
A KÓKAI Tömítéstechnikai Kft-t Kókai Mátyás okl. vegyészmérnök, kisiparos és Kókai Mátyásné vállalkozó 
alapította 1995. május 2-án. A vállalkozás elindításakor az autóipari követelményeket is kielégítő, magas 
műszaki színvonalú és minőségű tömítések gyártását tűztük ki fő célul. Az alapításkor megcélzott piaci terület 
a mai napig jó választásnak bizonyult. Alapítástól szinte minden évben folyamatosan bővült árbevételünk. A 
választott gyártási területen alapvetően Nyugat-Európai multik tevékenykednek, ezért cégünk versenyelőnye 
a korszerű gyártástechnológia saját know-how alkalmazása. 
 
A jelen fejlesztéssel dinamikusan növekvő termelésünk kiszolgálásának hatékonyságát kívánjuk emelni. A 
fejlesztés során megvalósított beruházások: 
Gép berendezés a gyártási tevékenységünk megerősítéséhez, a megnövekedett vevői igények, a magasabb 
hozzáadott értékű termékek előállítása érdekében kerülnek beszerzésre az alábbiak szerint: 

• 1 db Fröccsöntő gép MAPLAN gumi fröccsöntő gép MTF1500/250 editonS: a gép szilikon alapanyag 
feldolgozását teszi lehetővé, 1500 ccm fröccsöntő mérettel. A berendezésben a legújabb innovációk 
érhetőek el, a MAPLAN Cool Drive technológia alkalmazásával összekapcsoljuk a hidraulikus 
meghajtó rendszert az elektromos meghajtó energia hatékonyságával. A vezérlés lehetővé teszi az 
Ipar 4.0 megoldás az interneten keresztüli monitoringozáshoz és működési paraméterek 
vizsgálatához. 

• 1 db MAPLAN gép szilikon/gumi első hidegcsatornás felszerszámozása: A beépítésre kerülő hideg 
csatornák alkalmazásával a végtermék minősége, valamint a keletkező selejtek száma jelentős 
mértékben csökkenthető.  

• 2 db Somatech tömítésélvágó- gép. A berendezéssel állandó minőségben leszünk képek a 
termékeken lévő sorja leválasztására, a szükséges géppel mind a kiszállított darabszám emelkedését, 
mind a ráfordított élő munka csökkentését várjuk, ezáltal hatékonyabban és állandó minőségben 
leszünk képesek elérni. 

 
Kommunikáció: A projekt során kötelezően elvárt elemek megvalósítását végeztük el, melynek során C típusú 
tábla, internetes aloldal és professzionális fényképek készültek. 



 
A fejlesztés megvalósításával cégünk tovább növeli meglévő munkavállalói munkahelyének biztonságát, a 
fejlesztés 2019.06.30-ig valósul meg. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.  

 

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2019.06.30 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00116 


