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Az Electraplan Kft. 1991 óta tevékenykedik Magyarországon. Kezdetben a Deutsche Electraplan GmbH 
néhány termékének gyártásával foglalkozott. Cégünk 1998-tól 100%-os magyar tulajdonba került és tevékenységét 
kiegészítette a NIEDAX termékek gyártásával, majd 2001 áprilisától import és hazai, erős- és gyengeáramú 
irányítástechnikai alkatrészek forgalmazásával, ipari vezérléstechnikában alkalmazható készülékek, 
kapcsolószekrények, valamint ezek kiegészítő elemeinek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával. Ezen 
termékek beszerzése közvetlenül a gyártóktól, folyamatos, heti szállítással történik, lehetővé téve ügyfeleink 
számára a gyors és kedvező áron történő beszerzést. 

 

Fizetési feltételeink alkalmazkodnak kereskedelmi partnereink igényeihez. Minden általunk szállított termékre a 
gyártó cégen keresztül egy év garanciát biztosítunk. 
  
 Cégünk, vevőink minőségi kiszolgálása érdekében 2000 márciusától ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer 
szerint működik. 
Az általunk gyártott termékek esetén a kereskedelmi tevékenységünket Érden az M0 körgyűrűtől 6 km-re fekvő 
újonnan épült raktárunkból bonyolítjuk, ahol a NIEDAX csoport teljes áruválasztékával állunk partnereink 
rendelkezésére. 

Az Electraplan Kft. a német Niedax, Electraplan, és Kleinhuis márkák kizárólagos magyarországi képviselője. A 
megfelelő minőség és szállítási paraméterek révén elértük hogy mára a magyar piacon ezek a márkák 
meghatározóak. 

 
 

 
 

 
 

 
 

MÁRKAKÉPVISELETEK 

Az Electraplan Kft. a német Niedax, Electraplan, és Klienhuis márkák kizárólagos magyarországi 
képviselője. A megfelelő minőség és szállítási paraméterek révén elértük hogy mára a magyar piacon 
ezek a márkák meghatározóak. 
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TERMELÉS 

 

Cégünk, - az ElectraplanTermelő Kft. - 1991 óta tevékenykedik Magyarországon.  

Kezdetben, mint német-magyar vegyes tulajdonú cég, a Deutsche Electraplan GmbH egyes termékcsoportjait 
gyártottuk 10-12 fős budapesti üzemünkben. 

Tevékenységünk 1998-ban kibővült az ugyancsak németországi NIEDAX GmbH termékeinek gyártásával. 
Ekkor a termelés dinamikus növekedése szükségessé tette az üzem vidékre telepítését, ahol már 22-26 fővel 
tudtuk folytatni működésünket, összesen 800 m2-es műhely-alapterületen. 

Cégünk ugyancsak 1998-ban 100%-os magyar tulajdonba került. 

Központunk, -irodánk, raktárunk- Érden, Budapest határában, az M0- körgyűrű és a 7-es út közelében, a 6-os út 
mellett van. 

A németországi partnereink igen szigorú minőségi követelményeinek is megfelelve, 2000 márciusától az ISO 
9002 minőségbiztosítási rendszer szerint működünk. 

2002.februárjában beindítottuk második vidéki telephelyünkön is a termelést, ahol összesen 4600 m2 
műhelyterület áll rendelkezésünkre. 

Itt folyik többek között a Kleinhuis GmbH részére, -amely cég szintén a Niedax vállalatcsoport tagja- a 
túlfeszültség-védelem gyártása, ami jelenleg a legújabb általunk gyártott termékcsoport. 

Legjellemzőbb technológiáink, legfontosabb gépeink 

• Excenter présgépek, összesen 4 db, 25-160 t nyomóerő.  
• Lemezollók, 2 db, 2000/4 mm.  
• Hidraulikus élhajlítógép 3000/6 mm.  
• CO-védőgázas hegesztőgépek , 6 db.  
• Alumínium hegesztés AWI-gépekkel.  
• Alu rajzosprofilú szálanyagok derékszögü és gérvágása 0,5 mm pontossággal.  
• Profilacélok darabolása.  
• Szerkezeti lakatos munkák.  
• Felület-kikészítés üveggyöngyszórással.  
• Felület-kikészítés, sorjázás kerámiaköves rázó-koptató berendezéssel.  
• Alumínium nyomásos öntés 450x450 mm szerszámméretig.  
• Alumínium kokillaöntés.  
• Alumínium alkatrészek hőkezelése, eloxálása.  
• Elektronikus alkatrészek lágyforrasztása, összeszerelése.  
• Elektronikus alkatrészek müanyag házának hegesztése ultrahangos technológiával.  
• Finommechanikai, illetve elektromos berendezések, részegységek, alkatrészek összeszerelése.  
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Logisztikai tevékenységünk 

Németországi partnercégeink, központunk és gyártó telephelyeink közötti áruforgalmat egy saját tulajdonunkban 
lévő, 24t-ás kamionnal bonyolítjuk, heti rendszerességgel, "menetrend-szerű" körfuvarral. 

Az időszakosan felmerülő plussz export-, import szállítási feladatokra régi, megbízható partnereink állnak 
"ugrásra készen". 

A belföldi kereskedelmi partnereinkhez történő kiszállításainkat 5 db 0,6-1,6t-ás, szintén saját tulajdonú 
kisteherautóval végezzük.  

Amint ebből a bemutatkozásunkból is kitűnik, cégüng folyamatosan fejlődik és a termelési kapacitásunk is 
tovább bővíthető. 

Amennyiben a fent említett tevékenységeink közül valamelyiket igénybe kívánják venni, szívesen állunk az 
Önök rendelkezésére. 

Várjuk érdeklődésüket, illetve esetleges megrendeléseiket. 
 
 


