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ÚJ, AUTOMATIZÁLT GYÁRTÓÜZEMET LÉTESÍTETT A 
TRADEFLEX KFT 
 
 
A TRADEFLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Magyar Multi Program IV. „Zöld Nemzeti Bajnokok” 
Felhívás keretében elnyert támogatás felhasználásával új, automatizált, az inverter és napelem vezérlő 
gyártás területén működő gyártóüzemet létesített Siófokon a GINOP-1.2.11-20-2020-00055 azonosító 
számú projekt megvalósításával. A Felhívás az energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képes 
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztését és kapacitásbővítését tűzte ki céljául – 
ehhez a célhoz járult hozzá a TRADEFLEX Kft. fejlesztése. 
 
A projekt keretében a TRADEFLEX Kft. siófoki gyártócsarnokában egy IPAR 4.0 elveknek megfelelő, magas 
szinten automatizált, mintaüzemnek is beillő elektronikai üzemegység létrehozását valósította meg, mely 
magában foglalta a gyártósort, a folyamatirányítást, végellenőrzést, a minőségbiztosítási (ISO 9001) és 
környezetirányítási (ISO 14001) rendszerek bevezetését és tanúsítását és a szükséges építési beruházást. 
Ezen felül a gyártási logisztikai feladatok ellátásához 1 db targonca is beszerzésre került. A projekt 
megvalósítása során a cég saját kutatás-fejlesztési tevékenysége eredményeinek, a kiváló minőségű, 
korszerű szinuszos inverter- és napelemes töltésvezérlő termékcsaládok tagjainak a tízezres nagyságrendű 
szériákban való gyártásához szükséges feltételeket teremtette meg. A fejlesztés a termékkínálat bővítését 
eredményezi. A projekt során kialakításra került egy automatizált termelési rendszer, komplett automatizált, 
IoT eszközökkel kiépített, szenzorokkal ellátott termelőeszközök automatizált gyártási sorrá történő 
kiépítésével elektronikai gyártósor létesült. A csarnok átalakítása során az elektronikai üzem laboratóriumi 
tisztasági elvárásainak körülményeit is megteremtette a vállalkozás. 
Az SMD technológiának köszönhetően nagyobb kapacitással és elenyésző selejtszámmal fog működni a 
rendszer, ami humán- és felhasznált anyag erőforrások tekintetében jelentős megtakarítást fog jelenteni. Az 
új üzemmel az inverter termékcsalád továbbfejlesztésére is sor kerülhet, 600-tól 3600 Watt teljesítményig. A 
fejlesztés révén a gyártócsarnok évente mintegy tízezer inverter és tízezer programozható napelem vezérlés 
előállítására vált alkalmassá, ami a teljes gyártókapacitás, a hatékonyság és így a versenyképesség 
növekedését eredményezte. 
 
További információ kérhető:  
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