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ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS ÉS TERMÉK TERVEZÉS

Megoldásokat kínálunk a termékfejlesztés-

től kezdődően prototípusok elkészítésén 

át a sorozatgyártásig, vagy akár polcra kész 

csomagolásig. Partnereink köre széleskörű, 

együtt dolgozunk startup projektekkel és mul-

tinacionális cégekkel is. Költséghatékonyan 

kezelünk minden feladatot, képesek vagyunk 

gyorsan reagálni a változatos kihívásokra, le-

gyen akár új technológia bevezetése vagy a 

jelenlegi szolgáltatásaink bővítése. 

Cégünk, alapítása óta nagy hangsúlyt fek-

tet ügyfelei elégedettségére. Ez a szemlélet 

hozzásegítette csapatunkat azokhoz a hosz-

szú távú nemzetközi együttműködésekhez, 

amelyekre a Z Elektronika Kft. alapítása óta 

építünk. Az elmúlt másfél évtized során eti-

kus üzleti tevékenységgel és versenyképes 

árképzéssel sikerült időről - időre elnyerünk 

megrendelőink bizalmát. A közelmúltban je-

lentős fejlesztéseket hajtottunk végre, ennek 

következményeként korszerű gyártóbázissal 

rendelkezünk.

Működésünk hatékonysága és technológiai 

szemléletünk rendkívül versenyképessé teszi 

cégünket, így jelentős előnyöket nyújthatunk 

az Ön vállalatának. Az együttműködés fontos 

számunkra, hiszen rajtunk keresztül partnere-

ink is fejlődnek. Az évek során partnereinktől 

kapott pozitív visszajelzések alapján további 

kihívásokat keresünk.

Közös érdekünk: kiváló minőség, 
hosszú távú együttműködés



GYártósoraink fejlesztését, korszerűsíté-

sét a cég alapítása óta lépésről lépés-

re úgy irányítottuk, hogy a gyártásunk egyre 

hatékonyabb és kiváló minőségű legyen. 

Annak érdekében, hogy az Ön részére, üzleti 

igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsunk 

tevékenységünk kiegészült műszerdoboz 

megmunkálással. Kizárólag saját erőforrás fel-

használásával, tapasztalt mérnökökeink bevo-

MEGOLDÁST KÍNÁLUNK A BESZERZÉSTŐL, 

TERVEZÉSEN ÁT A NYOMKÖVETETT 

SOROZATGYÁRTÁSIG

násával a termékek funkcionális ellenőrzésé-

hez félautomata tűágyas teszt berendezéseket 

építünk, melyek szoftverigényét a megrende-

lőinkkel egyeztetve saját fejlesztőcsoportunk 

állítja elő.  Több saját termékkel is büszkélked-

hetünk, ezek között megtalálható ipari alkal-

mazás, consumer termék és gépjármű elekt-

ronika egyaránt.

Bármilyen fázisban is áll az Ön terméke, mér-

nöki szolgáltatásainkkal a megvalósulásig 
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segítjük Önt, legyen szó egyedi hardver vagy 

szoftverfejlesztésről akár szaktanácsadásról 

vagy gyártás előkészítésről. 

Lehetőségek adottak a teljes gyártási folyamat 

részletes nyomkövetésére, az ehhez szük-

séges infrastruktúrát saját tapasztalataink 

alapján egyedileg alakítottuk ki. Az így kiala-

kított traceabilty láncba jól illeszthatő a SMT 

és összeállítási folyamat minden állomása, az 

alkatrészbeültetéstől és hullámforrasztástól a 

klímateszten át az automatikus optikai ellenőr-

zésig.

Hisszük, hogy a folyamatos fejlődés 
iránt elkötelezettségünk az Ön elő-
nyére válik.



A következő években célunk olyan 
céges környezet megteremtése, 
amely képes biztosítani a fenntartható 
növekedést. Ennek érdekében 
folyamatosan olyan partnereket, piaci 
lehetőséget keresünk ahol 
a Z Elektronika Kft. képességei 
hasznosulhatnak. Tevékenységünkkel 
régiónkban új munkahelyeket 
teremtünk valamint az Ön vállalkozá-
sának segítünk a költségek normali-
zálásában.

Küldetésünknek tekintjük az Ön teljes 
körű kiszolgálását.

Jelenleg újabb kapacitásnövelést 
hajtunk végre és további kihívásokat 
keresünk.

2014 ig tartó 5 éves 
időszakban a cég 
árbevételei több mint 
háromszorosára 
növekedtek. Teljes 
bevételünk háromne-
gyed részét ipari 
elektronikai gyártás-
sal kapcsolatos 
tevékenységünk 
alkotja. A cég forgal-
mának közel felét 
németországi meg-
rendelések teszik ki.

Átalakult 

tulajdonosi 

szerkezet. Nyitás, 

az elektronikai 

ipar új területei 

felé.

Több folyamatlé-

pést gépesítet-

tünk, ami gyártás 

minőségének 

jelentős javulását 

eredményezte.

Termelési terület az 

igények növekedé-

se miatt 2 év alatt 

3 szorosára bővült. 

Nemzetközi 

kiállításokon való 

részvétellel, 

további piaci 

szegmensek felé 

nyitottunk.

További technológi-

ai korszerűsítés 

következtében 

termelékenységünk 

nőtt. A minőségirá-

nyítás kiegészítése-

ként saját 

fejlesztésű 

gyártásmenedzs-

ment rendszert 

építettünk. 

Nagy hangsúlyt 

fektettünk az 

emberi erőforrása-

ink minőségi 

bővítésére a 

fejlesztőcsoport és 

a folyamatirányítás 

területén.

1997 2007 2008 2012 2013 2015 
Termelési területünk 

az előző évhez 

viszonyítva 

kétszeresére, 

képzett munkatár-

saink létszáma 30 

százalékkal 

növekedett.

2016 
Cégalapítás. 

Kezdetben egy 

németországi 

megrendelőnk 

számára, részben 

saját fejlesztésű 

termékeket 

gyártottunk.

belföldi árbevétel

export árbevétel

OKTATÁS
Fontosnak tartjuk jó kapcsolataink 

ápolását a pécsi oktatási intézményekkel. 

A Pécsi Tudományegyetemről és 

szakközépiskolákból a Z Elektronika 

Kft. mindig szívesen fogadta a fiatal 

jelentkezőket duális képzés keretén 

belül, akik tudásukkal hozzájárultak a 

cég fejlődéséhez. Gyakran fordulnak 

meg nálunk gyakorlati oktatás keretében 

olyan diákok, akik később munkatársként 

csapatunkat erősítik.

CSAPATUNK
Az elmúlt több mint másfél évtized 

során, kialakítottuk azt a szakképzett 

csapatot, mellyel hosszútávon 

biztosítható partnereink elégedettsége. 

A multinacionális elektronikai cégeknél 

szerzett tapasztalatainkat kamatoztatjuk 

megrendelőink igényeihez igazítva. 

Folyamatosan keresünk hozzánk hasonló 

szemlétetű munkatársakat.
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MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
Tevékenységünket a National Quality As-

surance és a Pannon Tanúsító 2004.04.07 

óta az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány 

alapján megfelelőnek ítélte a felvonóvezér-

lés elektronikai komponensek tervezése, 

fejlesztése gyártása területén.

Minőségirányításhoz kapcsolódó rendsze-

reinket folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. 

Saját igényeinknek megfelelően, az iparág-

ban szerzett tapasztalataink alapján kialakí-

tott nagy hibatűrésű gyártásmenedzsment 

rendszerünkkel, megrendelői igény szerint, 

termék nyomkövetési szolgáltatást is nyúj-

tunk.
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