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Nem kérdés, szakembert keres. Néhány 
éve még szaknévsort, aranyoldalakat, 
vállalkozói névjegyzéket kellett böngész-
nie, ma már a potenciális vevőnek ennél 
jóval egyszerűbb a dolga, rácuppan a 
világhálóra (www.gumiszerelok.com) és 
hipp-hopp, gumiszervizek garmadája kö-
zül válogathat!
 
Ki gondolta volna néhány évvel ezelőtt, 
hogy az internet technológiából eszköz-
zé, majd jelenséggé, élettérré, és mind-
emellett generációs kultúraváltóvá válik. 
Ma igen is komolyan vehető a jókívánság: 
csak egészség legyen, meg térerő! A glo-
bális elérés olyan szükségletté vált, ami-
ért Maslow úrnak érdemes lenne újra ér-
telmeznie piramisát. És ez így van jól. Az 
emberiség örök vágyának teljesülése vált 
realitássá: a mindentudás lehetősége.
 
Másként kell ma már tájékozódni, más 
tempóban hömpölyög az élet, máshová 
került Tolsztoj és az angol szótár, mást 
jelent térképről tájékozódni és szerelmes 
levelet írni. Hajlamosak vagyunk gyorsan 
rávágni, hogy a mai emberek nem olvas-
nak, „bekockultak”, felületesek, türelmet-
lenek, virtuálisan élnek. Pedig csak azt 
teszik, amire lehetőségük nyílik, és ezzel 
kiválóan élnek is. EZÉRT KÉSZŰLT EL EZ 
A WEBOLDAL! Ők az on-line világ benn-
szülöttei. Tudásuk értékes, aktuális, ver-
senyképes, ezért érdemes annyit megta-
nulni belőle az idősebbeknek, amennyit 
csak lehet.
 
De vigyázz! Nagy felelősség, ha a www.
gumiszerelok.com oldalra regisztrálsz!
 
Komoly mérlegelés után ügyfelünk rábök 
az egyik gumiszerviz oldalára, tárcsáz, 
és … nem veszik fel. Na, jó, épp valahol 
máshol volt az illető, talán éppen dolgo-
zott egy javításon. (Na de akkor legalább 
hangposta fiók jelentkezhetne be, villan 
be hősünknek, aztán gyorsan elhessege-
ti a negatív gondolatokat.) Sebaj, jöhet a 

következő. Fáradt női hang (egy nagyi?) 
jelentkezik be, és a tétova érdeklődésre 
válaszol: jó helyen járunk, de ezen a hé-
ten nem dolgoznak, csak a jövő héttől. 
Hm, mindenkinek jár egy kis szabadság. 
A harmadik számot már enyhe gyomor-
remegés kíséretében hívja. A szám nem 
kapcsolható… Talán vonalszakadás van? 
És jönnek a többiek szépen sorban: a 
főnök éppen házon kívül, nélküle nem 
vehet fel rendelést, összeomlott az adat-
bázis, várják a szerelőt; túl messze van 
a bemondott cím, arrafelé nem vállalnak 
munkát, az említett hibát nem érdemes 
javítani, vegyen helyette újat…
 
Emberünk elbizonytalanodik. Munkát 
sze retne adni szakembereknek, cseré
be pénzt is fizetne, és szeretne boldog 
és megelégedett lenni a megjavított ab-
ronccsal. De nem teheti, mert valamiért 
átok ül rajta. Vagy talán irreális igényei 
lennének? Vagy tényleg túl sóher és ma 
már nevetség tárgya, ha valaki meg akar 
javíttatni valamit és nem azonnal újat venni?
 
Vagy… vagy talán a szakember Urak va-
lamit nagyon nem jól csinálnak? Lehet, 
hogy ebben az országban elég jól meg 
lehetne élnie minden valamire való vállal-
kozásnak, ha komolyan venné azt, amiért 
létrejött és kihasználná azokat a lehető
séget, amit egy ilyen weboldal kínál! Hű, 
ezek komoly dolgok, messzire vezetnek. 
Mindenesetre érdemes elgondolkodni 
egy kicsit…
 
De, ahogy a bevezetőben már említettem 
…a potenciális vevőnek ma már ennél 
jóval egyszerűbb a dolga, rácuppan a 
világhálóra és hipp-hopp, gumiszervizek 
garmadája közül válogathat!
 
Ezért javaslom, hogy regisztráljon már 
MOST a GUMISZERELOK.COM-ra!!!
 
Mezriczky László, az Ispiro Consulting 
vezetője

Csak gumisoknak!!! 
Mit tesz az ember, ha elromlik a garázskapu motorja, ha eldugul az ereszcsatorna, 
ha zárlatos lesz a mosógép, ha éppen beázott a plafon, vagy éppen defektet kapott?
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Road Force® Elite vision technológia: Több mérés és diagnosztika, kevesebb idő alatt!
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A cég az Apollo értékekegyikét a ONE 
FAMILY elvét figyelembe véve olyan 
programhoz csatlakozott, ahol nincs 
helye a széthúzásnak, nincs helye a 
külön érdekeknek, csak közös cél felé 
mutató akaratnak.
A szervezés olyan jól sikerült, hogy 
az Apollo Vredestein Kft. két hajót is 
tudott indítani a 8. Budapesti Sárkány-

hajó Fesztiválon, 2016. október 1-én 
a Kopaszi gátnál található evezőspá-
lyán.
De mi is ez a sárkányhajó? Mi ma-
gyarok erősek vagyunk az evezős 
sportokban, és bár nem köztudott, 
de sárkányhajózásban is igen elő-
kelő helyen állunk. Maga a sport a 
távolkeletről származik, és a neve 

abból ered, hogy a hajók orrán egy 
sárkány nyaka és feje, a hátulján pe-
dig a sárkány farka díszeleg. Minden 
hajóban 1 kormányos, 1 dobos és 20 
evezős ül. A hajó sebessége, így a 
győzelem pedig attól függ, hogy ez 
a 20 evezős mennyire tud egyszerre 
mozdulni, evezni. Talán nincs is jobb 
lehetőség arra, hogy különböző ér-

Egy hajóban, egy irányba, egy célért, együtt!
Az ősz talán utolsó meleg hétvégéjén az Apollo Vredestein Kft. közös programra hívta viszonteladóit. 

dekcsoportoknak bizonyathassuk be 
az evezés által, hogy ha egy hajóban 
ülünk, akkor bizony egy irányba és 
egyszerre kell húzni az evezővel.
 
Mire a nap végetért, a két Apollo 
Vredestein hajó legénysége is ösz-
szeszokott, hiszen 3 futamban kel-
lett legyőzni a további hajókban ülő 

csapatokat. Szinte gyakorlás nélkül, 
cask az éles evezésben történő ösz-
szeszokás után kategóriájukban a 
3. és az 5. helyet szerezték meg az 
Apollo Vredestein hajók, melyek kö-
zül az egyikben az Apollo abroncsok 
nagykereskedője a Gumiflex cég 
munkatársai és az Apollo Vredestein 
Kft. munkatársai, a másikban pedig az 

Apollo Vredestein Kft. hálózatának az 
AVCLUB-nak a kereskedői és az Apol-
lo Vredestein cég munkatársai ültek. 
 
A nap zárása és a díjak kiosztása után 
csak egy kérdés maradt, ha itt vízen, 
elsőre ílyen remekül megy a hajó, ak-
kor ezzel a hozzáállással milyen mesz-
szire fogunk majd jutni a piacon?



ALUFELNI TÉLEN? 
Ez csak természetes! Az SR3 lakkozás búcsút int az útszóró só 
okozta sérüléseknek!

Örömmel értesítjük, hogy elindult az ALCAR téli 
alufelni kampánya a www.sr3-saltlab.com olda-
lon. Itt egy különleges laboratóriumba pillantha-
tunk be, ahol az alufelnik felületének tesztelése fo-
lyik a legkeményebb téli körülmények között. Egy 
olyan, egyedülálló információs kampány részesei 
lehetünk, amely eloszlatja az általános, téli alufelni 
használattal szembeni érveket! Sőt, még nyerni is 
lehet egy teljes alufelni szettet!
 
A tudomány világa egy picit másképp 

Az ALCAR Group márkái között minden autóra-
jongó megtalálja a maga kedvenc alufelnijét, a 
téli szezonra is! Igen, a téli szezonra, ugyanis még 
mindig sokan vannak közöttük olyanok, akikben máig él az a hamis felfogás, 
hogy az alufelniknek nem tesz jót a hideg, a jég, a só, azaz a téli használat. En-
nek tudatában az ALCAR kiépített egy speciális online tesztlabort: ez lett az SR3 
Saltlab Só-Laboratórium, ahol humoros oldaláról közelítik meg ezt a világszerte 
elterjedt, téves felfogást! A három különböző vizsgálati módszerrel még a két-
kedő látogatók is megbizonyosodhatnak arról, hogy az ALCAR alufelniken nem 
hagy sérülésnyomot a közúti só, sem a kősó… stb. De mielőtt lelepleznénk min-
dent, annyit elárulunk, hogy a 12 órás só-akvárium teszt csak az első állomás. 
Főszerepet kap még egy fogkefe, egy fúrógép és egy só pisztoly is. 

Lépjen be Ön is a sókristályok világába:

www.sr3-saltlab.com

SR3 Saltlab Só-Laboratórium 
nyereményjáték 

Ráadásként egy kis szerencsével a Só-Laborató-
rium látogatói meg is nyerhetik kedvenc alufelni 
szettjüket, hogy élesben is tesztelhessék az SR3 
lakkozás ellenálló képességét. Legyen Ön is szak-
értő és válaszoljon egy „tudományos” kérdésre a 
www.sr3-saltlab.com oldalon.   

Üdvözlettel:
ALCAR HUNGÁRIA KFT.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4gtradialhirdetes2log.pdf   1   9/23/16   10:19 AM



Noha szeptember végén továbbra is kellemes 
és napos időjárásban van részünk, az ősz be-
álltával a magyar sofőröknek hamarosan hide-
gebb napokkal, hűvösebb éjszakákkal és egy-
re több esővel, vagyis nehezebb közlekedési 
körülményekkel kell majd számolniuk. Noha a 
téli abroncsváltás ajánlott időpontja, a napi kö-
zéphőmérséklet 7°C alá való süllyedése még 
messze van, az abroncsváltás során a ma-
gyar sofőrök egy kulcsfontosságú szempontot 
gyakran figyelmen kívül hagynak: prémium ab-
roncsot válasszanak-e, vagy olcsókategóriás, 
úgynevezett „budget” abroncsokat?

A kérdést érdekes kontextusba helyezi, ha 
összehasonlítjuk az európai és a magyar ab-
roncs eladási statisztikákat. Becslések szerint 
Európában évente kb. 250 millió gumiabron-
csot értékesítenek, és a statisztikák szerint az 
európai autóvezetők 56,5%-a választ prémium 
abroncsot, 25,5%-uk középkategóriás gumi-
kon vezet és csupán 18%-uk vásárol budget 
kategóriás abroncsot. A több mint 2,8 millió 
darabszámúhazaigumiabroncs piac más ará-
nyokat mutat:a magyar sofőrök 30%-a választ 
prémium gumikat, további 30%-uk középkate-
góriás abroncsokat vásárol, míg 40%-ukbudget 
kategóriás, olcsó gumikat vesz. Noha a budget 
abroncsok kielégítő teljesítményt nyújtanak 
egy bizonyos pontig, de a közlekedésbizton-
ság szempontjából kiemelkedő szituációkban 
a prémium abroncsoknak nincs párjuk.

Senki nem szeretne „csak egy kicsit ké
sőbb” megállni
Vészfékezés során kulcsfontosságú kérdés, 
hogy milyen rövid fékúton áll meg az autónk. A 
vészfékezéshez hasonló, kritikus közlekedés-
biztonsági szituációkban gyakran nem métere-
ken, hanem centimétereken múlhat a saját és 
utasaink biztonsága, a velünk közlekedő többi 
autóvezető és gyalogos biztonságáról nem is 
beszélve. A közúti közlekedés során nem ka-
punk arra lehetőséget, hogy „csak egy kicsit 
később” fékezhessünk és álljunk meg, így ér-
demes alaposan végiggondolnunk, hogy miért 
is fizetünk kicsit többet a sokkal jobb prémium 
abroncsminőségért.

15 SZÁZALÉK, AMI ÉLETEKET MENTHET
Bridgestone:a prémium abroncsok átlagosan 15%-kal jobb 
teljesítménymutatókkal bírnak, mint az olcsó abroncsok

A prémium abroncsok átlagosan 15 százalékkal jobb teljesítményre képesek a legfontosabb mutatók, így 
a féktávolság, a tapadás, vagy a kormányozhatóság szempontjából, mint az olcsó, „budget” abroncsok 
- derült ki a Bridgestone éves tájékoztatóján. A prémium abroncsok nemcsak téli körülmények között 
teljesítenek jobban, de több vizet is kiszorítanak a gépkocsi alól és így megakadályozzák az aquaplaning, 
vagyis felúszás kialakulását. Habár a magyar autóvezetők jellemzően az árra helyezik a hangsúlyt, mégis 
megéri prémium gumit választani, mivel a vészfékezéshez hasonló, kritikus közlekedési szituációkban a 
minőségi és a budget abroncsok közötti különbség méterekben mérhető. 

Az egyik legszembetűnőbb különbség a prémium és 
budget abroncsok között a nedves, vagy jeges úton 
való féktávolság hossza. Egy prémium téli abroncsok-
kal szereltszemélyautó 60 km/h sebességről nedves 
útfelületen átlagosan 15%-al rövidebb fékúton áll meg, 
mint az olcsó abroncsokkal szerelt ugyanolyan személy-
gépkocsi. A csúszós, jeges útfelületen a különbség még 
látványosabb: egy prémium téli abroncsokkal szerelt 
személyautó 40 km/h sebességről már 20%-al rövidebb 
fékúton áll meg, mint a budget abroncsokon fékező 
ugyanolyan gépkocsi.

“Amikor prémium abroncsot választunk, akkor nem a már-
kajelzést, hanem a legújabb fejlesztések szerint kialakított 
mintázatot és a legoptimálisabb abroncskeveréket kap-
juk, amely a budget kategóriás opciókkal összehasonlítva 
átlagosan 15%-al jobb tapadást és 15-20%-al rövidebb 
féktávolságot jelent. Az európai tesztpályánkon végzett 
folyamatos tesztjeink során több alkalommal is egyértel-
művé vált, hogy a prémium gumik egyszerűen jobban 
teljesítenek nyári és téli körülmények között, valamint 
száraz és nedves úton egyaránt. Mivel a gumiabroncs a 
gépjármű egyetlen olyan része, amely közvetlenül érint-
kezik az úttesttel, így a prémium abroncs egy hosszú távú 
befektetés önmagunk, családunk és a közlekedés többi 
résztvevőjének biztonsága szempontjából egyaránt” – 
mondta Barcsik Ákos, a Bridgestone Magyarország Kft. 
főmérnöke.

Korcsolyapálya az utakon
Vezetési rutintól függetlenül, a legtöbb sofőrrel előfordult 
már legalább egyszer, amikor az autója nem reagált a 
kormánymozdulatokra és úgy tűnt, mintha önálló életre 
kelt volna. Ilyenkor a havas, vagy jeges úton tapasztalt 
él ményeinkre gondolunk, azonban legtöbben elfelejtjük, 
hogy az ősszel is egyre gyakrabban előforduló zivatarok, 
vagy felhőszakadásoksorán hirtelen lezúduló esőben is 
elveszthetik tapadásukat az abroncsok. Sokan a tapadás 
hiányát a nagy sebességgel bevett kanyarokban előfor-
duló, hirtelen kormánymozdulatokkal járó kisodródás-
ra gondolnak, azonban a kevésbé ismert aquaplaning, 
vagyis felúszás is ugyanilyen veszélyeket hordoz magá-
ban. 
A felúszás kialakulásakor az abroncsok nem tudnak ele-
gendő vizet kiszorítani a jármű alól. Egy kisebb esőben, 
amikor az utakra körülbelül 1 mm eső esik, egy 90 km/h 
sebességgel haladó személyautó első kerekein lévő 
abroncsoknak körülbelül 4-5 liter vizet kell kiszorítaniuk 
másodpercenként. Egy nagyobb esőzéskor, amikor kö-
rülbelül 1 centiméter víz kerül és ül meg az utakon, egy 
ugyanekkora sebességgel közlekedő személyautó első 
kerekein lévő abroncsoknak másodpercenként 45-50 li-
ter vizet is el kell vezetniük.
A Bridgestone belső tesztjei szerint az olcsó abroncsok 
egy bizonyos sebességig kellő tapadást és vonóerőt 
biztosítanak; de vannak olyan budget márkák, amelyek 
magas sebességen már képtelenek a nagy mennyiségű 
víz kiszorítására, így a gépkocsi szinte minden figyelmez-
tetés nélkül, irányíthatatlanul „korcsolyázni” kezd az au-
tóvezető alatt.A prémium abroncsok tervezési, kutatási 
és tesztelési fázisában pontosan ezeket a jelenségeket 
küszöbölik ki, hiszen az aquaplaning a legkritikusabb 
ponton jelentkezhet, így autópályán és nagy sebesség 
mellett is. A Bridgestone azt ajánlja az autósoknak, hogy 
hosszabb utazások előtt mindig ellenőrizzék a profilmély-
séget is, és még jóval a jogszabályban meghatározott 
1,6 mm minimum profilmélység elérése előtt cserélják le 
gumijaikat, mivel 3 mm-es profilmélység alatt az abron-
csok már jelentősen veszíthetnek teljesítményükből és 
így értelemszerűen nő az felúszás kialakulásának kocká-
zata is.
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 Abroncsok SZGK, 4X4, KTGK, TGK, motorkerékpár,
 mezőgazdasági,- földmunka- és ipari gépek számára

 Széles könnyüfém keréktárcsa és komplettkerék választék

 Online kerék konfi gurátor és webáruház: istore.pneu.com

 Két saját kereskedelmi márka: PLATIN és PREMADA

 Rendkívül magas áruelérhetőség, csúcsszezonban is

 Megbízható és gyors szállítás és ügyfélszolgálat

 Látogassa meg új weboldalunkat: 
 www.interpneu.de

Az Ön abroncs-, felni- és komplettkerék-nagykereskedője – www.interpneu.de
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Igényelje még ma email-en ingyenes hozzáférését a webáruházunkhoz és a kerékkonfi gurátorhoz  ip-export@pneu.com
Több nyelven beszélő ügyfélszolgálatunk minden kérdésben rendelkezésére áll a  +49 721 6188-111 telefonszám alatt.

Az Ön professzionális nagykereskedelmi partnere
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A mi téli specialistáink
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Milyen előnyöket élvezhet a TPMS MANAGER partnereként?

Piacvezető univerzális szenzorok

Hatékony szervizmunka és extra lefedettség

Egyedülálló segítség a napi feladatok megoldásához és támogatás az értékesítéshez

Egyszerű munka    Megbízható végeredmény    Az összes 
elterjedt TPMS eszközzel is programozhatók    A szervizben 
tartott készlete mindig naprakész    Minimális készlettel is 
azonnali kiszolgálás biztosítható    433 és 315 MHz

Professzionális BARTEC TPMS diagnosztikai eszközök    Integrált OBDII 
interfész    Vezeték nélküli adattovábbítás    Logikus és feladatorientált 
menürendszer    Kis méret, egyszerű kezelés, rövid munkafolyamat    
PC-re menthető és nyomtatható audit jelentések    Ingyenes Alligator 
adatbázis    Kiegészítő sens.it programozás EU és USA autókhoz    
Egyéni igényre szabott betanítás

A TPMS szerviz és értékesítés összetett feladat, amely többlet kapacitást is igényelhet. 
Ezért nem mindegy, hogy mennyi időt kell a szükséges információk megszerzésére és 
az ügyfél ajánlatok elkészítésére fordítania. Az online SZERVIZ MANAGER használatával 
másodpercek alatt hozzájuthat az adott autóra vonatkozó összes műszaki, ár és készlet-
információhoz. Így gyors és megbízható ajánlatot adhat ügyfeleinek illetve azonnal meg 
is rendelheti a szükséges alkatrészeket, amelyeket másnapra kiszállítunk.

A TPMS MANAGER végfelhasználói weboldalának célja, hogy 
az interneten tájékozódó potenciális ügyfeleket a közelükben 
lévő szervizpartnerünkhöz irányítsuk. Ha az Ön szervize is 
szerepel a keresőben, az több ügyfelet és nagyobb értéke-
sítési lehetőséget jelent. A weboldalon található információk 
emellett segítik az ügyfelek tájékoztatását is, így az ügyfél 
a szervizben már rövidebb idő alatt lekezelhető.

Minimális időráfordítás, maximális eredmény és ügyfél elégedettség – www.tpmsmanager.hu

Kerüljön fel Magyarország TPMS térképére!

A TPMS MANAGER végfelhasználói weboldalának célja, hogy 
az interneten tájékozódó potenciális ügyfeleket a közelükben 
lévő szervizpartnerünkhöz irányítsuk. Ha az Ön szervize is 
szerepel a keresőben, az több ügyfelet és nagyobb értéke-
sítési lehetőséget jelent. A weboldalon található információk 
emellett segítik az ügyfelek tájékoztatását is, így az ügyfél emellett segítik az ügyfelek tájékoztatását is, így az ügyfél 
a szervizben már rövidebb idő alatt lekezelhető.

Kerüljön fel Magyarország TPMS térképére!

További információk és kapcsolatfelvétel:
Mobilio Kft., 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 5. ép.
Tel.: +36-1-398-1341    Fax: +36-1-398-1343
E-mail: tpms@mobilio.hu    Web: www.tpmsmanager.hu

Egyedülálló segítség a napi feladatok megoldásához és támogatás az értékesítéshez

Integrált OBDII Integrált OBDII 
Logikus és feladatorientált Logikus és feladatorientált 

  
Ingyenes Alligator Ingyenes Alligator 

Professzionális BARTEC TPMS diagnosztikai eszközök
interfész
menürendszer
PC-re menthető és nyomtatható audit jelentések
adatbázis
Egyéni igényre szabott betanítás

Komplett TPMS program, amely hatékony segítséget kínál a 
napi szervizmunkához és értékesítési támogatást is nyújt!



Stratégiai együttműködés
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GumiPiacMagazin - Hogyan jött az öt-
let, hogy egy olyan buszklímák karban-
tartására specializálódott cég, mint az 
Autódelta Projekt Kft, működési kon-
cepciót vegyen át? Kérdezem Boros 
Lajost az Autódelta Projekt Kft Ügyve-
zetőjét.

Boros Lajos - Főleg autóbusz klímával 
foglalkozó cégünk eddig is sikeresen 
fejlődött, és ha megnézi a honlapun-
kat, láthatja, hogy a működésünk so-
rán próbáltunk szerteágazóvá válni: 
járműgépészeti tervezés (OrderSystem 
kizárólagos forgalmazójaként szer-
vizberendezéseket telepítünk főleg 
kishaszongépjárművekbe), utánfutó-
járműátalakítások tervezése, 2004-től 
cégünk látja el Konvekta raktérhűtő ké-
szülékek magyarországi értékesítését, a 
garanciális és garancia utáni szervizét, a 
felépítmény-gyártást valamint az alkat-
részellátást is.
Viszont a fő tevékenységünk továbbra is 

a klímakarbantartás maradt, de ennek 
szezonalitása jelentősen csökkenti az 
éves hatékonyságunkat, mert leegysze-
rűsítve van 2-3 hónapunk, ami alatt meg 
kell keresni az egész éves árbevételt és 
ebből származó nyereséget a költsé-
geink fedezésére. Ekkor határoztuk el, 
hogy egy klasszikus gyorsszerviz szol-
gáltatási körrel bővítjük tevékenységün-
ket. Ezáltal a munkatársakat és a ren-
delkezésre álló területet is sokkal haté-
konyabban tudnánk kihasználni. Ahhoz 
azonban, hogy a fejlesztéssel járó költ-
ségek megtérüljenek, muszáj volt a szol-
gáltatások körét a lehetőségek szerint 
minél jobban kibővíteni. Illetve ami még 
fontosabb, olyanokkal bővíteni, amelyek 
értékesek az Ügyfelek számára. Ehhez 
viszont szükségünk volt egy olyan ta-

pasztalt támogató partnerre, aki ezeket 
már sikeresen bevezette és alkalmazza 
évtizedeken át.

GumiPiacMagazin - És milyen megol-
dást találtak a hatékonyabb működés 
érdekében?
Boros Lajos - Többféle esetet és lehe-
tőséget meghallgattunk és fontolóra vet-
tünk, végül az Autó-Doktor Horváth Kft. 
koncepciója és kiépített rendszere ígérte 
az elképzelésünknek legmegfelelőbbet. 
A jelenlegi  gazdasági helyzetben fon-
tos, hogy megtaláljuk azokat a lehető-
ségeket, amellyel tovább tudjuk növelni 
árbevételünket, profitunkat.

GumiPiacMagazin - Mit ért pontosan a 
legmegfelelőbb kifejezés alatt?
Boros Lajos - Sokan mondják, milyen 
fontos az Ügyfélkezelés és, hogy a szol-
gáltatások szerepe milyen meghatározó 
tényező egy szerviz sikerében, de ezek 
gyakorlati megvalósítását egyedül az 

Autó-Doktor Horváth Kft.-nél tapasztal-
tam. Csak megjavítani a járművet ma 
már nem elég, ki kell használni minden 
lehetőséget, amivel az Ügyfelet a szer-
vizhez tudjuk kapcsolni. Ehhez viszont 
valóban értékes szolgáltatásokat kell 
nyújtani Nekik.
Szintén nagyon fontos szempont volt, 
hogy ne nekünk kelljen kitalálni a szol-
gáltatások körét (mi az, ami beválhat, mi 
az, ami nem), mert ennek kitalálására 
rengeteg idő és anyagi ráfordítás ment 
volna el. Szerencsére az Autó-Doktor 
Horváth Kft. készen nyújtotta ezeket a 
nemzetközileg is elfogadott megoldáso-
kat.

Rengeteg jogi, hatósági, biztonságtech-
nikai kritériumnak kell megfelelni ráadá-

sul arra is figyelni kell, hogy szervizünk le 
legyen védve az esetleges rosszakaratú 
visszaélésekkel szemben, ezért olyan 
az Autó-Doktor Horváth Kft által kidol-
gozott és évek során finomított szabály-
rendszert és nyomtatványokat,  űrlapo-
kat, stb. kaptunk, amelyek biztonsággal 
megfelelnek többek között ezeknek a 
feltételeknek is.
Szakmailag az is fontos, hogy ebből a 
körből is mondjak egy példát: milyen be-
szállítókkal dolgozzunk, kiket kell kerülni, 
melyek azok az utángyártott alkatrészek 
amelyek jó minőségűek de lényegesen 
kedvezőbbek mint a gyári alkatrészek... 
és még sorolhatnám... tényleg sok lé-
nyeges szempont van.

Összegezve: Olyan kiforrott ügyfélke-
zelési, működési, Know-how-t kaptunk 
amely javítja a kihasználtságunkat a ren-
tabilitásunkat és növeli a profitunkat, oly 
módon, hogy az az ügyfelek teljes meg-
elégedésére is szolgáljon.

GumiPiacMagazin - Ön szerint milyen 
egy jó Ügyfélkezelési rendszer?
Boros Lajos - Az AUTÓ-DOKTOR rend-
szere és a hagyományos műhelyek 
közötti legfőbb különbséget - az átlát-
hatóság jelenti minden vonatkozás-
ban, továbbá minden szervizlátogatást 
igénybevevő gépjármű díjtalan jármű-
diagnosztikai vizsgálaton esik át. Így az 
Ügyfelek pontos képet kaphatnak jármű-
vük műszaki állapotáról, ami hozzásegít 
minket ahhoz, hogy megnöveljük a gép-
járművek értékállóságát, megelőzzük a 
váratlan meghibásodásokkal járó költ-
séges javításokat, valamint, hogy bizton-
sággal vehessenek részt a közlekedés-
ben. Szakembereink kizárólag a gyártói 
technológiai utasításoknak megfelelően 
végzik a javításokat, gyárival egyenérté-

Autódelta Projekt Kft és Autó-Doktor Kft.  
 stratégiai együttműködése?

kű alkatrészek felhasználásával, minimá-
lis várakozási idő mellett, fix, csomagban 
kezelt beszerelési árakkal. Célunk, a 
gépjármű gyári eredeti műszaki álla
potának visszaállítása.
Gyorsszerviz koncepcióból kifolyólag 
fontos, hogy gépjárműtípustól függetle-
nül magas színvonalon, rövid határidő 
alatt vállalhassunk minden olyan javítást, 
alkatrészcserét és időszakos szervíze-
lést, aminek folyamatát a gépjármű tulaj-
donosa - előzetes árajánlat jóváhagyása 
után - maga is a helyszínen nyomon kö-
vethet. Igazából ezekkel az érvekkel jel-
lemezhető az AUTÓ-DOKTOR filozófiája.

GumiPiacMagazin - Ez azt jelenti, hogy 
az ügyfél világosan látja, mit javítanak 
az autóján, s milyen alkatrészeket cse-
rélnek ki rajta?
Boros Lajos - Igen, természetesen. 
Partnereink egy pillanatra sem tévesztik 
autójukat szem elől és jelen lehetnek a 
javításnál. Amíg ügyfelünk az autójára 
vár, megihat egy kávét és elolvashatja a 
számukra odakészített magazinokat és 
újságokat. Még a javítás megkezdése 
előtt tájékoztatjuk arról, hogy mennyit 
kell majd fizetnie. Az ár az anyagárból és 
a munkáért felszámított fix árból tevődik 
össze. Itt nincsenek úgynevezett „mes-
ter-díjtételek”, amiket képtelenség ellen-
őrizni. Az AUTÓ-DOKTOR valamennyi 

szolgáltatására csomagban kezelt fix 
árat kínál, amely mindenki számára pub-
likus és ettől semmilyen körülmények 
között nem térünk el.
Az átláthatóságra törekszünk a szám-
lázás területén is. A kiállított számlát az 
ügyfelekkel együtt ellenőrizzük, és az 
semmi olyat nem tartalmazhat, amiben 
előre nem állapodtunk meg. A fizetés az-
tán lehet készpénzzel, de természetesen 
hitelkártyával is.

GumiPiacMagazin - Az Önök által el-
végzett munka minőségére garanciát 
is vállalnak?
Boros Lajos - Minden esetben hosszú 
távú garanciát vállalunk alkatrészeink és 
szolgáltatásaink minőségére. Ezért csak 
kizárólag a gyári technológiai utasítás-
nak megfelelő - a gyári garancia megtar-
tása melletti - javítást végzünk. Minden 
mérő és beállító eszközünk a világ él-
vonalába tartozó digitális elektronikával 
vezérelt, és rendelkeznek az autógyárak 
műszaki információival és beállítási érté-
keivel, valamint a javítási technológiáival. 
A betöltött kenőanyagok mennyisége, a 
beállított abroncsnyomás mért és ellen-
őrzött.

GumiPiacMagazin - A gyors javítás el-
engedhetetlen feltétele, hogy az eset-
legesen beépítendő cserealkatrész 

1-2 órán belül „kéznél” legyen. Hogyan 
tudják ezt garantálni?
Boros Lajos - A szerződött beszállí-
tónknál több ezer - gyári- és az eredeti-
vel megegyező minőségű - alkatrész áll 
rendelkezésre. Az áttekinthetőséget egy 
komoly kiépítettségű számítógépes há-
lózat és egy kimondottan erre a célra ki-
fejlesztett szoftver biztosítja. Szolgáltatá-
saink igénybevételével partnereink jelen-
tős értéket képviselő gépjárművét olyan 
műszaki állapotban tudjuk tartani, hogy 
az mindig üzembiztos legyen. El tudják 
kerülni a költséges, váratlan meghibá-
sodásokat. Korszerű, gyárilag adalékolt 
német LIQUI MOLY motorolajaink hasz-
nálatával, tiszta levegőszűrő betéttel 
üzemanyagot takaríthatnak meg, jelen-
tősen csökkenthetik a motor kopását, 
növelhetik annak élettartamát. Egy jól 
beállított futómű, korrekt lengéscsillapí-
tó tízezer kilométerekkel hosszabbíthatja 
meg abroncsainak futásteljesítményét. 
Egy jól működő fékrendszer pedig - az 
elkerült baleset gazdasági hasznán kívül 
- garancia partnereink biztonságára is. 

AUTÓDELTA PROJEKT Kft
Telephely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 8.
E-mail: autodelta@t-online.hu
WEB: www.autodelta.hu
Tel.: +36-30- 992-8870
Fax: +36-1- 403-5020



Gigagumi.hu – szolgáltatóház – csak gumisoknak
Mai felgyorsult világunkban mindenki a saját üzletét hajtja, és azt gondolja, 
hogy ha Ő intézi el a dolgokat, akkor abban hiba nem lesz!

Ez igaz is lehet, de nem minden eset-
ben! Sokan panaszkodnak arra, hogy 
könnyű a „nagy” gumisoknak, mert Ők 
sokat vásárolnak, és ezért jobb árakat 
tudnak elérni!

A gigagumi.hu mögött álló szakemberek 
célja, hogy megkönnyítse az országban 
tevékenykedő gumis vállalkozások és 
munkatársaik életét, hatékonyabbá és 
gazdaságosabbá tegye munkavégzésü-
ket.

Most Ön is részesülhet a azokból a 
kedvezményekből, amit a „nagyok” is 
megkapnak!

Lássunk néhány példát:
Gumiabroncsot szeretne küldeni, ügyfe-
lének, aki akár egy másik gumis is lehet. 
Hívja a jól bevált szállítót és már mehet 
is a csomag. – Soknak találja, elszomo-
rodik, és kér egy kis kedvezményt, hátha 
olcsóbb lesz. A választ általában már Ön 
is előre tudja, de nem adja fel!

INDOKLÁS: Ha legközelebb ilyen hely-
zetben találja magát, nyugodtan regiszt-
ráljon nálunk, mert Mi a szállítókkal ha-
marosan több, mint 500 kereskedő ne-
vében egyeztetjük az árakat!

Gondolkodott már azon, hogy Ön is vég-
rehajtson egy igazi rezsicsökkentést? A 
vállalkozások a hatalmas terheket na-
gyon nehezen lehet kigazdálkodni, de 
ha összefogná valaki őket és úgy tár-
gyalhatna a szolgáltatókkal, mint már a 
korábban említett „nagyok”? Akkor azok 
az árak mindenki számára elérhető vál-
nának! Például: Telefon, üzemanyag, 
villany…

Vagy vegyük a mindennapi munkához 
szükséges gépeket, berendezéseket, 
kiegészítőket, javító anyagokat, szállító 
autókat.

Mi a beszállítókkal megversenyeztessük 
az árakat, hogy nálunk beszállítók lehes-
senek, mert tegyük fel éves szinten nem 

50-100 gumissal kerülnek kapcsoltba, 
hanem mondjuk egy tárgyalás alkalmá-
val 500-zal.

Ön is érzi az összefogás súlyát?…
Akkor csak egy dologra van szükségünk 
Önöktől! Jelezzék számunkra, része-
sedni kívánnak-e a jövőbeli előnyökből. 
A gumis vállalkozások a jelentkezésüket 
egy 30 másodperces regisztráció formá-
jában megtehetik a gigagumi.hu olda-
lon, melyet ellenőrzést követően jóváha-
gyunk. (max: 3 munkanap)

Szolgáltatásaink nagy része hosszú 
távra szól, azonban lesznek akciós le-
hetőségek, melyekről, – aki lemarad, az 
kimarad.
Ezért folyamatosan figyeljék a epos ta-
ládájukat és látogassák a gigagumi.hu 
oldalt, hogy megtalálják Önöket a fontos 
információkat.

Kérdéseiket, javaslataikat örömmel vár-
juk az info@gigagumi.hu email címre.

Magyarországi forgalmazó:

Metal-Carbon Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 8/a

Tel.: 1/459-3155

E-mail: bolt@metalcarbon.hu

www.metalcarbon.hu

Abroncsjavítás 
REMA TIP-TOP 

javítóanyagokkal

Hidegjavítás 
Minicombival

Melegjavítás Aramid 
tapaszokkal és Vulcstarral
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Hírek

A MARSO Kft. nyíregyházi telephelyén új raktárcsarnokot épített, amellyel 
bővítette a vállalat raktárkapacitását. A beruházás korszerűbb raktározást 
és hatékonyabb munkavégzést biztosít, és az ügyfelek igényeit is jobban 
kiszolgálja. Interjú Berecz Péter tulajdonossal, műszaki igazgatóval. 
Hosszas tervezés után 2016-ban elindítottuk a beruházást önerőből: egy új 
raktárcsarnokot építettünk fel. Áprilisban kezdődött az építkezés, és július 
végén át is adtuk az épületet.
A cégnél megnövekedett az eladott gumiabroncsok száma, és ezeknek a 
tárolási idejük és kiszállítási ütemük is úgy változott, hogy mindez nagyobb 
raktárkapacitást igényelt. Az új raktár megépítésével elértük, hogy a 
logisztika egyszerűsödött, könnyebben, hatékonyabban tudják kigyűjteni az 
abroncsokat a kollégák. 

Mennyivel nőtt meg így a raktárkapacitás?
Eddig egy 6700 négyzetméteres raktárral rendelkeztünk, ami mellett van 
még néhány kisebb raktárunk. A nyíregyházi telephely fejlesztés keretében 
most egy 3800 négyzetméteres raktárcsarnokot hoztunk létre, amit a 
már meglévő nagy raktárunkkal összenyitottunk. Emellett mintegy 5000 
négyzetméteren térburkolatot fektettünk le, abroncstárolásra új helyeket 
hoztunk létre, parkolókat alakítottunk ki. Mindez a beruházásunknak csupán 
egy része, hiszen fejlesztettük a gépkocsi parkunkat, csomagológépeket 
és görgősort is vásároltunk. Budapesten is hasonló mértékben bővítettük 
raktárkapacitásunkat.
Ha a fejlesztés értékét nézzük, a MARSO központjának ez volt a legnagyobb 
beruházása, amelynek köszönhetően mind a 24 órán belüli kiszállítással 
kapcsolatos, mind az expressz szállítási igényeknek is sokkal jobban meg 
tudunk majd felelni még a csúcs időben is. 

ÚJ RAKTÁRÉPÜLET, HATÉKONYABB MUNKA

MEGNÖVELT UHP GUMIABRONCS KÉSZLET VÁLASZTÉK ELÉRHETŐ AZONNAL RAKTÁRRÓL! 
TÁJÉKOZÓDJON A SHOP.MARSO.HU WEBOLDALON!

A MARSO Partner Hálózat 1998-ban jött létre. Az akkor még csak kb. 20 fővel induló hálózat ma már közel 100 szervizt tömörít magában. Az első MPH találkozó 
2002-ben, Visegrádon lett megtartva. Az esemény olyan jól sikerült, hogy azóta minden évben újra megszervezzük a találkozót. Az idei évben Budapest és az 
Aquaworld Resort Hotel**** adott otthont a rendezvény helyszínének. Köszönjük ezúton is partnereinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és reméljük ők is 
úgy gondolják, hogy egy felejthetetlen napot sikerült együtt töltenünk. Szavak helyett beszéljenek a képek. 

NOKIAN - MARSO Partner találkozó 2016. szeptember 17. Budapest

Let’s go to Mallorca... Idén sem maradhatott el a nyári idény 
megkoronázása, a fáradtságos szezont követő jól megérdemelt 
kikapcsolódás. Ezúttal úti célunk a festői Mallorca szigete volt, ahol 
a természeti csodáktól a kellemes pihenésen át a szórakozásra 
is jutott idő. 13 partnerünkkel együtt utaztunk, s méltán tovább 
öregbítettük a MARSO hírnevét!

A Nokian Tyres Hivatalos Forgalmazói Koncepciójának köszönhetően, 
idén 5 partnerünknek tudtuk megmutatni az igazi Häkkapelitta 
spirituszt a világ legészakibb abroncstesztpályáján Ivaloban. 
A társaságnak a rönkszaunáknak és a fatüzeléses dézsáknak 
köszönhetőn a mosoly nem fagyott az arcukra.

MALLORCA FINNORSZÁG

Több mint négy év fejlesztés eredménye a sportos Nokian WR A4 téli 
gumiabroncs. 
 A Speciálisan kialakított lammella technológiának (FPS) köszönhetően 
kiváló tapadást nyújt száraz, nedves és hófödte utakon is 
 Kifejezetten stabil, kiegyensúlyozott működés nagy sebesség mellett is
 Maximális kényelem

BFGOODRICH SZEMÉLY ÉS KISTEHER ABRONCSOK UTÁN, MÁR A 4X4 –ES 
GUMIK KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓI VAGYUNK MAGYARORSZÁGON. 

FELEJTSD EL AZ IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉST! FELEJTSD EL AZ IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉST! 

BFG All Terrain T/A KO2 – Ellenállóság, vonóerő és hosszú élettartam
Minden idők legjobb All Terrain abroncsa.

Megalakult a MARSO Leasing Autópark-kezelő Kft. Az egyre növekvő számú 
cégautó és a köré épülő szolgáltatási igényekre reagálva, a MARSO Leasing Kft.
segít partnerei számára elérhetővé tenni a legújabb modellek, céges autóként
történő kedvezményes beszerzését és innovatív - felhő alapú megoldásokkal
- költséghatékonyabbá tenni azok üzemeltetését.
Az új gépjárművek – legyen az személy-vagy kishaszon gépjármű - tartós 
bérletbe vétele lehetőséget teremt a bérlő cég számára, hogy akár befektetés 
nélkül jusson cégautóhoz. Ezzel olyan előnyhöz juthat a bérbevevő, ami 
lehetőséget teremt számára, hogy meglévő tőkéjét vagy hitelét a cég

termelőtevékenységbe fektesse, ezáltal növekedését biztosítsa.
A MARSO Leasing által kínált tartós bérleti konstrukciónak másik nagy előnye,
hogy a bérbevevő a bérleti díjat költségként elszámolhatja és annak ÁFA
tartalmát, akár 100%-ban visszaigényelheti a céges használat arányában.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a potenciális ügyféllel történő kapcsolatfelvétel
után, minél pontosabb képet kapjunk cégautókkal kapcsolatos igényeit
illetően. Az egyre bővülő ügyfélkörünk visszacsatolásai jól mutatják, hogy
mennyire fontos az igények feltérképezése. Éppen ezért minden esetben
biztosítjuk az ingyenes konzultáció lehetőségét, amely alapján testreszabott
szolgáltatási csomagot készítünk el.  
Bővebb információ: 
Rendesi Zsolt 06-30 / 230-1807



Forrás: www.facebook.com/dtmblog
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Mesélj magadról kérlek. Mit érdemes 
tudni rólad?
Végh Norbert vagyok, 41 éves, Buda-
pesten születtem és ma is ott élek. Vég-
zettségemet tekintve hentes és szakács 
vagyok. Gyerekkorom óta érdekelnek az 
autók és a technikai sportok. 2012-ben 
kerültem be a DTM-be, egy már ott dol-
gozó magyar kollégám segítségével.

Hogyan és mikor kerültél a Han
kookhoz? Pontosan mik a feladataid?
Én nem a Hankook alkalmazottja va-
gyok, hanem egy olasz cégnek alvállal-
kozója. Ez a cég adja már évek óta a kü-
lönböző szériák gumiszerviz szolgálta-
tását. 2011 óta pedig a DTM kizárólagos 
szerviz szolgáltatója. Általában húszan 
dolgozunk egy hétvége alatt, minden-
kinek megvan a saját feladata, ez lehet 
szerelés, fújás, centírozás, szortírozás. 
Ezen felül vannak olyan csapattagok is 
akik a boxba is bejárnak egy-egy csapat-
hoz (én a BMW Team RMG-hez - Glock 
és Wittmann a szerk.). Nekünk ilyenkor 
az a feladatunk, hogy a csapatok által 
használt szettek adatait begyűjtsük: 
versenyabroncsok hőmérsékletének el-
lenőrzése, kopásának mérése stb. Erről 
részletesebben nem mesélhetek.

A kezdetektől fogva ezzel foglalkozol 
vagy pedig felküzdötted magad ebbe 
a pozícióba?
Sok-sok hónap kemény munkájával ju-

tottam el idáig, hogy 
most azzal foglalkoz-
hatok, amit szeretek. 
Szerencsésnek mond-
hatom magam, hogy a 
munkám a hobbim is. 
Természetesen végig-
jártam a ranglétrát én 
is, mire idáig eljutottam. 
Kezdetben csak kisebb 
munkafázisokat csinál-
tam én is. A hospitality 
kiépítésével kezdtem: 
sátrak felépítése, gé-
pek kipakolása és ösz-
szeszerelése, áram 
odavezetése ügyelve a 
biztonságra stb. Később 
a gépeket kezeltem.

Egy versenyhétvége folyamán hány 
munkaórád van általában?
Számunkra a versenyhétvége szerdától 
a következő hétfőig tart. Szerdán érke-
zünk az adott helyszínre, van hogy re-
pülővel, van hogy autóval. Csütörtök 
reggel pedig kimegyünk a pályára. Ek-
kor hajthatnak be a kamionok is, amikkel 
a gumikat és a felszereléseket is szállít-
juk. Elfoglaljuk a szervezők által kijelölt 
helyeinket, majd megkezdődik az épít-
kezés. Mivel a csapatok használjak a pá-
lyán a bokszokat, így mi a kamionokra 
építjük ki a bázisunkat. Egy másik kami-
onra pedig a mi hospitalitynk kerül, itt 

van a konyhánk, 
itt étkezünk és a 
meghívott ven-
dégeket is itt 
fogadják. Két ol-
dalra sátort épí-
tünk, aminek az 
egyik oldalán a 
hétvégén hasz-
nált gumik kerül-
nek szortírozva, a 
másik oldalán pe-
dig a szerelőrész 
van a gépekkel: 
lenyomó, szere-
lő, fújóketrecek, 
centírozógépek. 

Mindent magunknak építünk ki: áram, 
levegő, víz. Ez általában az első napi 
munkánk. Pénteken már az úgynevezett 
”tyre lottery” van. Minden egyes csapat 
itt kapja meg a versenyre autónként a 4 
szett gumiját. Pénteki nap folyamán eze-
ket a szetteket fel is szereljük.

Versenyek előtt/után van feladatod 
vagy a versenyek alatt is dolgozol fo
lyamatosan? 
Egy versenyhétvégén általában reggel 
8-tól este 9-ig mindig a pályán vagyunk, 
addig adjuk a szervizszolgáltatást.

Mennyire tudod követni a pályán zajló 
eseményeket?
Sok időnk ugyan nincs, de a különböző 
betétfutamokat tudjuk követni, illetve mi 
- akik a bokszba járunk - a teljes versenyt 
kivetítőn tudjuk követni.

A DTMen kívül melyik versenysoroza
toknál dolgozol a háttérben?
DTM mellett még a Forma-3 széria szer-
viz szolgáltatását is mi adjuk, szintén 
Hankook gumikkal. A munkaadóm ezen 
kívül még a Porsche Szuper Kupát, illet-
ve a Porsche Német Kupát szervizeli, de 
több más szériával is szerződésben van.  
A DTM más sorozatokhoz képest sokkal 
emberközelibb.

Mennyire vagy közel a pilótákhoz? 
Esetleg tudsz is velük beszélni?

Magától értetődőnek vesszük, hogy a versenyautókon ott vannak a gumik. A háttérben 
azonban nagyon is komoly csapatmunka zajlik. Interjú a gumitechnikussal. 

A gumitechnikus vallomása

Ez így van, a DTM abszolút emberközeli, 
itt nem csak mi tudunk a pilótákkal talál-
kozni, beszélni, hanem a szurkolók is a 
paddockban. 

Mivel töltöd a téli szünetet?
A szezon végén mindenki hazatér a csa-
ládhoz és dolgozik a normál életben. 
Téli időszakban általában egy hónapban 
egyszer van teszt, amire csökkentett lét-
számban megyünk, attól függően hány 
autó, melyik csapat tesztel.

Családod van? Ők hogy viselik, hogy 
sokat vagy távol? 
Sok kollégám családos ember, nekem 
is van párom, aki szerencsére megérti, 
hogy számomra ez nem csak munka, 
hanem szerelem is :) Nagyon tisztelem 
és becsülöm is ezért.

Hány magyarral dolgozol együtt a ver
senyhétvégéken?
Rajtam kívül még két magyar kollégám 
van a csapatban, ők név szerint Nagy At-

tila és Nagy Attila. (nem elírás - a szerk.)
A DTMbe és egyéb versenysoroza
tokba gyártott gumik is Rácalmáson 
készülnek? 
A DTM-ben használt gumik nem Magyar-
országon készülnek, hanem Dél-Koreá-
ban, onnan szállítják Németországba a 
központunkba, ahol mi raktározzuk, ké-
sőbb pedig a versenyekre szállítjuk. 
Mennyire látsz bele a gumik fejleszté
si és tesztelési folyamatába? Hogyan 
zajlanak ezek?
A gumik fejlesztésébe nincs betekinté-
sünk, természetesen év közben vannak 
tesztek, amiken mi is részt veszünk, ahol 
az újabb gumikat tesztelik, de erről sem 
beszélhetek.

Mit csináltok a használt gumikkal? 
Az összes használt gumit a verseny vé-
gén leszereljük, majd onnan visszaszál-
lítjuk a központba.
A pilótákhoz hasonlóan nektek is vannak 
edzések, hogy formában legyetek? Elvá-
rás az egészséges életmód?

Számunkra nincs előírva edzés illetve 
elvárt fizikum, vegyes korosztályú, nem-
zetiségű a csapatunk.

Meg szokták köszönni a munkátokat 
vagy ez ritka dolog?
Természetesen a csapattagok, mérnö-
kök és a csapatfőnökök megköszönik 
a munkánkat, hiszen fontos az erkölcsi 
megbecsülés mindenki számára. Kicsit 
olyan ez, mint egy nagy család, hiszen 
sok időt töltünk együtt az év folyamán .

Mi volt a legjobb, legemlékezetesebb 
élményed?
Az amikor először kerültem be a boxba 
és mindjárt meg is nyertük a futamot. A 
csapattal együtt örülni a pódium alatt és 
a pezsgőbe belekortyolni az felemelő ér-
zés! :)

És a legrosszabb?
Mikor szakadó esőben, viharos szélben 
kell sátrat építeni. Az nagyon fincsi szo-
kott lenni.
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Forgalmazó: GUMIFLEX Kft. www.gumiflex.hu

Az Alcoa Keréktermék a mai napon 
ünnepli magyarországi gyáralapítá-
sának 20-éves évfordulóját egy új, a 
székesfehérvári Köfém Keréktermék 
üzemében végrehajtott 4,9 milliárd 
forint értékű beruházás átadásával. 
Az elmúlt tíz évben az Alcoa több 
mint 19 milliárd forintnyibefektetést 
hajtott végre a Köfémben, amely-
lyel a kereskedelmi szállítmányozá-
si piacra gyártott innovatív présko-
vácsolt alumínium keréktermékeit 
fejlesztette.

„Székesfehérvár városa büszke az 
Alcoával fennálló partneri kapcsola-
tá ra és nagyra értékeli az Alcoa nö-

vekedésének ezt az újabb jelentős 
mérföldkövét” - mondta a város pol-
gármestere, Cser-Palkovics András. 
„Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
világ leginnovatívabb kamion-, autó-
busz- és vontatmány keréktermékei 
itt, a mi városunkban készülnek.” 

A Köfém Keréktermék üzeme 1996-
ban indult 32 fővel. Most, az új gyár-
tósor üzembe állításával a foglalkoz-
tattak létszáma csaknem eléri az 500 
főt. A gyártás várhatóan a 2017-es év 
elején indul. 

A mai napon bejelentett beruházás 
két új, a Köfémben felállított gyár-

tó sort jelent, amelyek segítségével 
jobban kielégíthető az acélkerekek-
hez képest erősebb, könnyebb és 
kevesebb karbantartást igénylő ke-
réktermékek iránti növekvő európai 
kereslet. A két gyártósor közül ma 
adjuk át az egyiket, mely egy na-
gyon rugalmas, csúcstechnológiát 
képviselő polírozó sor, amelyen az 
Alcoa által szabadalmaztatott LvL 
ONE® és Dura-Bright® EVO termé-
kek gyárthatóak. Ez a lépés a Köfém 
Keréktermékgyár korábbi fejleszté-
seihez jól illeszkedik: ugyanis tavaly 
a kereslet kielégítésére az Alcoa 
megduplázta a Dura-Bright® EVO 
keréktermék gyártási kapacitását. A 

Az Alcoa Keréktermék az innováció 20 évét ünnepli a Köfémben 
egy 4,9 milliárd forint értékű beruházás átadásával
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András és az Amerikai Egyesült Államok 
nagykövete, Colleen Bell, a dolgozókkal együtt ünnepli a cég új gyártósorának átadását

második gyártósor, az Alcoa kerék-
termékek gyártási kapacitását növe-
lő megmunkáló sor, 2017 év elején 
áll munkába.

A nevezetes alkalom megünnep-
lésére szolgáló eseményen részt 
vett - többek között –dr. Szabó 
László külgazdasági és külügymi-
niszter-helyettes, Colleen Bell, az 
Amerikai Egyesült Államok nagy-
követe és Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere.

Dr. Szabó László külgazdasági és 
külügyminiszter-helyettes ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy az Alcoánál 
az amerikai innováció a magyar kre-
ativitással, a magyarok szakértelmé-
vel és hatékonyságával párosulva 
az elmúlt több mint két évtizedben 
komoly sikereket ért el. „Folyamatos 
magyarországi fejlesztéseivel az 
Alcoa egyértelműen bizonyította, 

hogy hosszú távon kíván a magyar 
gazdaság meghatározó szereplője 
lenni, hiszen Magyarország vonzó 
befektetési környezetet tud kínálni 
azoknak a vállalatoknak, akik a mun-
kahelyteremtés céljából kívánnak 
hazánkba jönni.”

Tim Myers, az Alcoa Szállítmányozási 
és Építőipari Megoldások Divízió - 
amelynek az Alcoa Keréktermék is 
részét képezi - elnöke szerint „Két 
évtizedes székesfehérvári innováció, 
gyártás és a városvezetéssel fennál-
ló partnerség után büszkén mond-
hatjuk, hogy a Magyarországon 
készülő Alcoa keréktermékek ma 
Európa minden útján és autópályá-
ján megtalálhatóak. Az elmúlt húsz 
évben elvégzett munkánk előre ve-
títi, hogy az Alcoa Keréktermékek 
jövője sokkal fényesebb lesz, mint 
amilyen a múlt volt Európában és itt, 
Magyarországon is.”

Az Alcoa Keréktermék és Szál
lítmányozási Termékek Üzletágról

Az Alcoa Keréktermék és Szál-
lítmányozási Termékek(AWTP) köz-
pontja Clevelandben (USA, Ohio 
Ál lam) található; az üzletág az 
Alcoa Szállítmányozási és Építőipari 
Megoldások Divízióhoz tartozik.  Az 
Alcoa Keréktermék európai központ-
ja Székesfehérváron van. Az AWTP 
széles alkalmazhatósági körű termé-
kei a kereskedelmi forgalomban lévő 
járművek és a védelmi ipar piacai 
számára készülnek. Ilyenek példáula 
préskovácsolt alumínium kerékter-
mékek, azon belül aprémium ter-
mékek éppúgy, mint a kamionokon 
használható Dura-Bright® EVO, 
Dura-Flange®, LvL ONE® és az 
M-Series™ keréktermékek, továbbá 
más, az említett piacokon alkalma-
zott alumínium alkatrészek széles 
köre.



BRIDGESTONE ABRONCSOKON ÉRT CÉLBA A KECSKEMÉTI 
EGYETEM NAPELEMES AUTÓJA
Bridgestone abroncsokon ért el kiváló eredményt a Kecs-
keméti Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai karának 
hallgatói által épített napelemes autó a világ egyik legjelen-
tősebb napelemes autó versenyén, a dél-afrikai Sasol Solar 
Challenge versenyen. A kecskeméti fiatalok által épített 
MegaLux összesen 4.033 km-t tett meg kizárólag napele-
mes meghajtással, amely eredménnyel a kecskeméti csa-
pat a 3., azaz dobogós helyezést érte el.

A Dél-Afrikában szeptember 24 – október 1. között megren-
dezésre kerülő „szuperautó-versenyben” neves európai, 
ausztrál, japán és dél-afrikai egyetemek és főiskolák csapa-
tai álltak rajthoz, hogy keresztülszelve Dél-Afrikát, Pretoriá-
tól Fokvárosig teljesítsenek minél nagyobb távot, kizárólag 
napelemes meghajtással.

A Bridgestone, a világ vezető gumitermék és gumiabroncs 
vállalataként az idén is speciális, kifejezetten a versenyre 
tervezett és gyártott, ultrakönnyű, alig 1,5 kg súlyú gumikkal 
segítette a fiatal kecskeméti mérnökökből álló magyar csa-
patot, akik a rendkívül könnyű és strapabíró abroncsoknak 
is köszönhetően tudtak dobogós helyen végezni a rangos 
megmérettetésben.

A Kecskeméti Egyetem GAMF csapata által tervezett 
MegaLux már múlt évben is hatalmas sikert aratott, ami-
kor az ausztráliai Bridgestone World Solar Challenge ver-
senyen, megelőzve számos 
világhírű egyetemet, a 46 
rajthoz álló csapatból 
a 7. helyen ért cél-
ba, az alig 160 kg 
súlyú, javarészt 
szénszál-kom-
pozitból ké-
szült magyar 
napelemes 
autóval.

FLOTTAKEZELŐKNEK SZÓLÓ MEGOLDÁSOKAT 
MUTATOTT BE A BRIDGESTONE AZ IAA 
HASZONGÉPJÁRMŰ KIÁLLÍTÁSON

Total Tyre Care, azaz „Teljes Abroncs Védelem az Ön Flot-
tájára szabva“ elnevezéssel mutatta be a Bridgestone leg-
újabb szoftveres abroncsvédelmi megoldásait az idei IAA 
Haszongépjármű Szakkiállításon, amelyet szeptember 21. 
és 29. között tartottak Németországban.

A Bridgestone legújabb szoftveres megoldásainak segít-
ségével a flottaüzemeltetőkpontosabb adatokat és infor-
mációkat kaphatnak járműveik abroncsainak állapotáról. A 
Bridgestone által a flottaüzemeltetőknek kínált különböző 
szolgáltatások három egymáshoz kapcsolódó rendszerbe 
sorolhatók:
Monitor - a tényleges abroncs állapot és teljesítmény felmé-
rése
Maintain - a fenntartás, vagyis az abroncs maximális 
futásteljesítményénekés értékének kihasználása
Manage - a flottaüzemeltetők munkájának megkönnyítése, 
az adminisztrációs terhek csökkentése a teljes átláthatóság 
biztosítása mellett.
Az IAA Szakkiállításon bemutatott másik Bridgestone újdon-
ság a Tirematics™ rendszer volt. A Tirematics™ rendszer a 
Bridgestone minden kapcsolódó abroncs megoldását ma-
gában foglalja: érzékelők kommunikálnak az IT rendszerek-
kel és távoli elérésen keresztül is valós idejű információt, 

például abroncsnyomást vagy hőmérsékletet ellenőriznek, 
továbbítanak és elemeznek a haszongépjárművek és bu-
szok abroncsaiban.
A Tirematics™ flotta megoldások hozzáadott értéket nyúj-
tanak a flottakezelők számára, hiszen proaktív abroncs kar-
bantartását tesznek lehetővé, még azt megelőzően, hogy 
költségesebb problémák jelentkeznének, ezzel csökkentve 
a járművek állásidejét, optimalizálva az abroncs élettarta-
mát és az üzemanyag hatékonyságot.

A Bridgestone által kifejlesztett Tirematics™ rendszert már 
közel 60 flottaüzemeltető használja, több mint 100.000 gu-
miabroncs nyomásának automatikus ellenőrizésére.

10. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A FIRST STOP
Működésének 10. évfordulóját ünnepli a First Stop európai 
gumiszerviz hálózat, amely Magyarországon is számos 
egységgel segíti az autósokat a biztonságos közúti közle-
kedésben és gépjárműveik megfelelő műszaki állapotának 
megőrzésében, javításában.

First Stop egy európai gumiszerviz hálózat, amelyet a 
Bridgestone, a világ legnagyobb gumiabroncs vállalata 
alapított 1994-ben, az Egyesült Királyságban.Azelmúlt 22 
évben a szervizhálózat dinamikusan fejlődött és mára már 
több, mint 2.000 szerviz egységével segíti autósok millióit 
25 európai országban.

First Stop fő tevékenysége a személy- és teherautó abron-
csok javítása, cseréje és értékesítése.Az hálózat évente 
mintegy 10 millió új gumiabroncsot értékesít és közel 10.000 
szakembert foglalkoztat, akik kiemelkedő tudással és ta-
pasztalattal segítika járművezetőket. 

A gumiabroncsokkal kapcsolatos szolgáltatások mellett a 
First Stop szervizek olajcserével, töltött 

akkumlátorok értékesítésével, gép-
jármű-diagnosztikával, fékek, 

kipufogó rendszerek valamint 
lengéscsillapítók javításával, 

klímatöltéssel és fertőtlení-
téssel, futómű beállítással 
segítik a magyar gépjár-
mű tulajdonosokat.

“Amikor megkezdtük működésünket Magyarországon, tisz-
tában voltunk azzal, hogy erős piaci versenyben kell majd 
egy országos szervizhálózatot kialakítanunk és sikert elér-
nünk. Ennek ellenére, a rövid idő alatt képesek voltunk egy 
olyan szervizhálózat létrehozása, amely magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt a magyar autósok százezrei számára 
és ma már Magyarországon is meghatározó szereplője a 
minőségi gépjárműszerviz szolgáltató piacnak” – mondta 
Christian Choppin, a First Stop kelet-európai vezérigazgató-
ja. „A First Stop a Bridgestone európai kereskedelmi straté-
giájának fontos eleme és mi továbbra is támogatni kívánjuk 
meglévő partnereket új szervizek megnyitásában, illetve je-
lenlegi egységeik fejlesztésében” – tette hozzá.

ÉLMÉNYKÉNT TEKINTENEK A NŐK A 
GUMIVÁSÁRLÁSRA

Magyarországon minden ötödik új abroncsvásárló a höl-
gyek táborát erősíti, akik számukra fontosabb a gumiab-
roncsokkal kapcsolatos teljes körű szaktanácsadás, mint a 
férfiak számára - derült ki a Bridgestone mintegy 70 szerviz-
műhely partnerének vezetői körében végzett felméréséből. 

Míg a férfiak elsősorban az árra helyezik a hangsúlyt és 
határozott elképzeléssel vesznek új gumit autóikra, addig 
a hölgyek az abroncsvásárlást is élményként élik meg, így 

az eladó személye és hiteles, megbízható tanácsai sokkal 
fontosabb számunkra, mint az ár-érték arány, a lehetséges 
akciók, vagy az abroncsok várható élettartama. A szerviz-
műhelyek vezetőinek tapasztalatai szerint ugyan a férfi és 
női autóvezetők is egyre jobban ügyelnek abroncsaik pro-
filmélységére, de az ideális abroncsnyomással és abroncs-
mérettel sokan továbbra sincsenek tisztában.

A hölgyek gumivásárláskor is shoppingoknak
A Bridgestone által megkérdezett szervizműhelyek vezetői 
szerint immár minden ötödik új abroncsvásárlás a hölgyek-
hez kötődik. Jelentősen árnyalja ugyanakkor a képet, hogy 
míg a férfiak céltudatosan, határozott elképzeléssel érkez-
nek az üzletbe és döntésüket elsősorban az új abroncsok 
ára befolyásolja, addig a hölgyek shoppingélményként te-
kintenek az abroncsvásárlásra.

A személyes kapcsolat fontosabb az árnál
A vásárlási döntés meghozatalának első lépése az infor-
mációgyűjtés: a szervizműhelyek vezetői szerint elsőként a 
férfiak és a nők is az interneten informálódnak, de míg a fér-
fiaknál az aktuális abroncstesztek és a kinézett abroncsok 
ára már ekkor erősen befolyásolják a végleges vásárlást, 
addig a hölgyek a barátok, ismerősök tapasztalataira és ta-
nácsaira hallgatnak, vagy online fórumokon tájékozódnak, 
kikérve egy-egy szakember véleményét.

Bridgestone 
Budaörs Félmaraton!

2016-ban harmadszorra került megren-
dezésre a Budaörsi Futófesztivál, amelynek 

több mint 700 résztvevője volt. Emberek milli-
ói körében a futás az egyik legnépszerűbb sport 

nem csak hazánkban, hanem külföldön is, mely 
szorosan összefügg az egészségmegőrzéssel és a 
tudatosan felépített életmóddal. 

Az esemény megrendezésével az volt a célunk, 
hogy a versenyzés mellett a családok számá-

ra is egy tartalmas, örömteli programot hoz-
zunk létre. Különböző korosztályoknak 

és edzettségi szinteknek megfelelő 
távokon próbálták ki magukat 

a versenyzők.

Bridgestone hírek
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Apollo Tyres I. Családi Nap
A rendezvény egyik leglátványosabb része volt, amikor a 
dolgozók a lovas pálya közepén összegyűlve formázták meg a 
Gyöngyöshalászon üzemet építő Apollo Tyres logójának betűit.

Több mint félezren vettek részt az Apollo Tyres I. Családi Napján, Domonyvölgyben. A rendezvény egyik leglátványosabb része volt, amikor 

a dolgozók a lovas pálya közepén összegyűlve formázták meg a Gyöngyöshalászon üzemet építő Apollo Tyres logójának betűit.

Megnyitása után az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gyára évente 5,5 millió személyautó- és kisteherjármű-, valamint 675 ezer 

darab busz- és tehergépjármű-abroncsot fog előállítani az európai piacra, több száz embernek biztosítva munkalehetőséget 

a régióban. Az Apollo 2013-ban elnyerte az Év Gumiabroncs-gyártója, 2014-ben pedig a Globális Fenntarthatósági Díjat. 

Ugyanebben az évben a legjobb munkahelynek választották az ázsiai autóalkatrész-gyártó szektorban, 2015-ben pedig 

Indiában kapta meg ugyanezt a címet. Az Apollo Vredesteint 2013-ban a harmadik Legjobb Munkáltatónak válasz-

tották Hollandiában.

A partnerség globális kiterjesztése kapcsán Marco Paracciani, az Apollo Tyres marketingvezetője így nyilatkozott: „Három évre visszatekintő 
együttműködésünk a Manchester Uniteddel sikeresentámogatta terjeszkedési terveinket, különösen Indiában, a Közel-Keleten, Délkelet-

Ázsiában és Afrikában. Segített abban, hogy kampányainkkal a fiatalabbakat is elérjük, növeljük a márka ismertségét és új vásárlókat 
nyerjünk meg. Úgy gondoljuk, hogy a globális partnerség tovább segíti a márka, illetve termékeink pozicionálását, nem beszélve arról a 

659 millió rajongóról, akik folyamatosan láthatnak minket.”
A Manchester United csoport ügyvezető igazgatója, Richard Arnold hozzátette: „Az elmúlt években láttuk azt, hogy az Apollo képes 

kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek egy ilyen együttműködésben rejlenek, és ők is közvetlenül érezhették, hogy mit jelent 
a közös munka velünk, mit lehet ezáltal elérni, beleértve a márka növekvő ismertségét is, illetve az együttműködés kiterjesz-

tését egyre több országra. Ez a folyamat vezetett el oda, hogy az Apollót immár globális partnereink között üdvözölhetjük. 
Büszkék vagyunk 659 millió követőnkre világszerte, és azért fogunk közösen dolgozni, hogy rajongóink is egyre jobban 

megismerjék az Apollo Tyres értékeit.” A Manchester United az egyik legnépszerűbb és legsikeresebb csapat a vilá-
gon, méghozzá az egyik legnépszerűbb sportágban, a labdarúgásban. 135 éves története során 62 trófeát gyűjtött 

be, így építve fel egy vezető sportmárkát és egy 659 milliós globális rajongói közösséget.

Az Apollo Tyres mostantól a Manchester United hivatalos partnere
Az Apollo Tyres és a Manchester United a világ minden részére érvényes, 3 évre szóló megállapodást 
kötött – ezt a két szervezet ma jelentette be. A Manchester United labdarúgó csapatával a hasonló, régiós 
együttműködés most zárult le, ennek sikere alapozta meg a folytatást, de most már globális szinten.

A világ vezető labdarúgó klubja, a Manchester United és az Apollo Tyres együttműködése 2013 augusztusáig nyúlik vissza. 
A partnerség kezdetben Indiát és az Egyesült Királyságot fedte le, majd később további 100 országra terjesztették ki. Ennek 
részeként újrahasznosított gumi felhasználásával alakítottak ki futballpályákat, de labdarúgó tábort is szerveztek Indiában, a 
Manchester United Labdarúgó Iskolájával közösen. Emellett különleges, korlátozott darabszámban elérhető „Manchester United” 
abroncsot hoztak forgalomba, hűségprogramot indítottak, digitális kampányt valósítottak meg. A megállapodásnak szerepe volt abban, 
hogy az Apollo márka ismertségét hatékonyan tudták növelni a legfontosabb piacokon, beleértve Indiát, a Közel-Keletet, Délkelet-Ázsiát 
és Afrikát.

Weisz Péter, a kórház főigazgatója hozzá tette: „A Bugát Pál Kórház évtizedek óta jó kapcsolatot ápol olyan vállalatokkal, mint az Apollo, melyek 
kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi szerepvállalást az egészségügy területén. A kölcsönös alapokon nyugvó együttműködés ezen 

cégekkel adományokban, életmentő műszerekben, a betegek komfortjának növelésében testesül meg.”
Az Apollo Tyres korábban egy játszószoba kialakításával támogatta a helyi kórházat. A gyermekosztályon május óta hatalmas firkafal, 

könyvek és készségfejlesztő játékok, kirakók, bábszínház, társasjátékok várják a gyógyuló kis betegeket.
Az Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Megnyitása után as gyöngyöshalászi gyára évente 5,5 millió személyautó- és kisteherjármű-, valamint 675 ezer darab busz- és 
tehergépjármű-abroncsot fog előállítani az európai piacra, több száz embernek biztosítva munkalehetőséget a régióban. Az 

vállalat 2013-ban elnyerte az Év Gumiabroncs-gyártója, 2014-ben pedig a Globális Fenntarthatósági Díjat. Ugyanebben 
az évben a legjobb munkahelynek választották az ázsiai autóalkatrész-gyártó szektorban, 2015-ben pedig Indiában 

kapta meg ugyanezt a címet. Az Apollo Vredesteint 2013-ban a harmadik Legjobb Munkáltatónak választották 
Hollandiában.

Az Apollo Tyres önkéntesei festéssel segítettek a gyöngyösi kórházban
Megújult a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Hotel Diagnosztikai épületének földszintje. A festésben a 
Gyöngyöshalászon gyárat építő Apollo Tyres munkatársai segítettek a hétvégén. Összesen 50 liter festéket 
és tucatnyi ecsetet használtak fel. A festésben a Gyöngyöshalászon gyárat építő Apollo Tyres munkatársai 
segítettek.
A gyöngyösi Bugát Pál Kórház évente 20 ezer fekvő- és több mint 400 ezer járóbetegről gondoskodik. Az ellátásra szorulókat 
mostantól szebb környezetben tudják fogadni. Az gumiabroncsgyár önkénteseiből és a kórház dolgozóiból összeállt csapat 
szombaton közösen felújította az épület földszintjén lévő tereket, folyosókat. Ezek az intézmény leginkább igénybe vett részei, 
hiszen itt található a mentőbejárat, a laboratórium, a röntgen diagnosztikai és a sürgősségi betegellátó osztály.
„Szilárdan hiszünk a társadalmi felelősségvállalás fontosságában. Támogatjuk a környezetvédelmi, oktatási és egészségügyi fejleszté-
seket, szorosan együttműködve a helyi intézményekkel így hozzájárulva a közösségek életminőségének javításához” – mondta Kannan 
Prabhakar, az Apollo Tyres Hungary ügyvezető igazgatója.

területeken, illetve vezetői posztokon. „Nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan dinamikusan fejlődő, a vásárlók 

érdekeit szem előtt tartóvállalat munkáját segíthetem a jövőben, mint az Apollo Vredestein. Egyben egy kitűnő 

menedzseri csapathoz csatlakozom”-mondta Matthias Urban.

Matthias Urban elődje, Jaap van Wessum karrierjét több mint 20 évvel ezelőtt az Apollo Vredesteinnél indította útjára. 

Kezdetben az export részlegen volt gyakornok, majd marketing, illetve értékesítési pozíciókban próbálhatta ki magát. Az 

elmúlt 6 évben ő volt az értékesítésért felelős vezető, és az év végéig még a vállalatnál marad, hogy így segítse az átmenetet.

Mathias Heimann, az Apollo Tyres európai és amerikai régiójának elnöke hozzátette: „Az Apollo Vredestein nagy örömmel fogadta 

Matthias Urban érkezését a vállalathoz. Biztosak vagyunk abban, hogy az abroncsgyártás területén szerzett széleskörű tapasztalatai új 

lendületet adnak európai terjeszkedési szándékainknak.”

Új értékesítési vezető az Apollo Vredestein-nél
Több mint két évtizedes autóipari tapasztalattal rendelkezik az Apollo Vredestein 
új értékesítési vezetője, Matthias Urban.

A szakember 2016. július 1-től tölti be a pozíciót az abroncsgyártó vállalatnál. Elődje, Jaap van Wessum új kihívások felé 

fordul, miután több mint 20 évet dolgozott különböző pozíciókban az Apollo Vredesteinnél.

Matthias Urban korábban többféle igazgatói posztot töltött be a Goodyear Dunlopnál, ahol a közel-keleti és afrikai ré-

gióért volt felelős. Huszonkét éve dolgozik az autóiparban, főként a marketinghez és az értékesítéshez kapcsolódó 

abroncsok globális márkaismertségének növeléséhez. A Borussia Mönchengladbach az egyik legsikeresebb és 

legnépszerűbb német futballcsapat, melynek neve nem csak Németországban, hanem nemzetközileg is ismert. 

Meccseit gyakran közvetítik élőben a különböző sportcsatornák világszerte.

A meccs közbeni LEDperiméter hirdetésekkel és számtalan más szponzori lehetőséggel az Apollomég inkább növelni 

fogja a márka ismertségét,amely a 2010-es német piacra lépése óta folyamatosan és stabilan növekszik. A hollandiai kutató-

központban kifejlesztett innovatív gumiabroncsoknak köszönhetően a cégNémetországban széleskörű vásárlói bázissal és 600 

abroncskereskedő partnerrel rendelkezik.

„A Borussia Mönchengladbach-al egy népszerű, nagy hagyományokkal rendelkező klubot tudhatunk magunk mellett, mely rendkívüli 

fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és legmagasabb színvonalat képviseli a nemzetközi labdarúgó színtéren is. Ezek a tulajdon-

ságok azok, amelyek az Apollo márkát is jellemzik.” – mondta Michael Lutz, az Apollo Vredestein Németország vezetője.

Az Apollo Vredestein és a Borussia Mönchengladbach 
együtt startolt a Bundesligában
Stílusosan indította az Apollo Vredestein. A Bundesliga 2016/2017-es őszi szezonját, szponzori támogatást kötött 
ugyanis a Borussia Mönchengladbach csapatával.

A német élcsapatok labdarúgó bajnokságának 54. szezonja kezdődött. A Borussia Mönchengladbach 2-1-re győzedelmes-

kedett a Bayer Leverkusen csapata ellen, méghozzá új „Business Club” partnere, az Apollo Vredestein teljes támoga-

tásával.

Az új szponzori szerződés a 2016/2017-es és 2017/2018-as szezonra szól. A terveik szerint hozzájárul az Apollo 



A Pirelli a párizsi autószalon sztárja a Ferrari partnereként: gyári szerelésű abronccsal látja el a híres 
ágaskodó ló két új modelljét: a LaFerrari Apertát és a GTC4 Lusso-t
A francia autószalonon legjobban várt modellek között az Audi Q5, a Land Rover Discovery 
és a Porsche Panamera a Pirelli PNCS technológiával ellátott egyedi 
abroncsot fejlesztett valamennyi modellhez

A Pirelli célja, hogy abronccsal lássa el a 
luxusautókat, és a zajszint csökkentésével 
fokozza a luxus érzését. Az olasz cég ezzel 
a küldetéssel érkezik az október 1-16-ig tar-
tó Párizsi Autószalonra. A Pirelli a legjobban 
várt modellek közül négyet lát el gyári sze-
relésű abronccsal a legrangosabb francia 
autószalonon: a Ferrari GTC4 Lusso T-t, az 
Audi Q5-öt, a Porsche Panamerát és a Land 
Rover Discovery-t. Az utóbbi három au-
tóhoz a Pirelli PNCS technológiájú egyedi 
abroncsot fejlesztett, hogy csökkentse az 
utastérben hallható zajt. A „Pirelli Zajcsök-
kentő Rendszer” 2-3 decibellel csökkenti az 
abroncs keltette zajszintet, ami azt jelenti, 
hogy felére csökken az utastéri zaj, jelen-
tősen fokozva ezzel az utazási kényelmet.

LaFerrari Aperta és GTC4 Lusso T: For
mula 1 technológia a Pirelli P Zero abron
csokhoz
A KERS-szel és szénszálas alvázzal ellátott, 
csaknem 1000 lóerős új LaFerrari Aperta 
– mely az egyik leginkább várt autó a pá-
rizsi autószalonon – a Formula 1-es tech-
nológiát viszi át a közútra. A legrangosabb 
motorsport események kizárólagos beszál-
lítójaként szerzett tapasztalatára támasz-
kodva a Pirelli egyedi abroncsot tervezett 
a legújabb Maranello modellhez a Formula 
1-es technológia szélesebb üzemi skálán 
való alkalmazásával, mely többféle útvi-
szonyhoz teszi alkalmassá az abroncsot.  
Az új LaFerrari Apertát kizárólag P Zero 
Corsa Asimmetrico abronccsal szere-
lik 265/30ZR19 méretben elől, illetve 
345/30ZR20 méretben hátul.

A Pirelli mérnökei a Ferrari szakembereivel 
szoros együttműködésben megnövelték 
az abroncs érintkezési felületét. Az egyedi 
abroncs nagyobb érintkezési felülete – kü-
lönösen az elsőé – csökkenti az alulkormá-
nyozottságot, javítja a kanyarodó képessé-
get és fokozza a tapadást kanyarban.

A Ferrari legújabb GTC4 Lusso T modelljé-
hez is Pirelli abroncsot választott. Mivel a 
kényelem és a sebesség volt a kifutó modell 
erőssége, a Ferrari e két műszaki jellemző 
megőrzését kérte a Pirelli mérnökeitől. Az 
abroncsgyártó azonban a GTC4 Lusso T-

hez fejlesztett 
új P Zero ab-
roncsok gör-
dülési ellenál-
lásának mint-
egy 15 száza-
lékos csökken-
tésével tovább 
fokozta az a utó 
telje sít mé nyét, 
amit úgy ért el, 
hogy megszün-
tette az abroncs 
de for málódását, ily 
módon opti ma lizálva 
az érint kezési felüle tet. 
A négykerék-kormány-
zá sú autónál a hátsó ab-
roncsok esetében is biztosítani kellett az 
érintkezési felületet egyenletességét.

Csöndes Pirelli abroncsok az eddigi 
„legzöldebb” és legelektromosabb autó
szalonon 
A 2016-os Párizsi Autószalonon előtérbe 
kerülnek az elektromos és a környezetbarát 
autók. Tekintettel arra, hogy az autógyár-
tásban egyre fontosabb szerepet kap a 
környezetvédelem, a Pirelli több olyan mo-
dellre is kiterjesztette a PNCS technológia 
alkalmazását, melyek bemutatásra kerül-
nek a párizsi autószalonon.
A Pirelli kezdettől részt vett az Audi Q5 fej-
lesztésében, és az új modellt most zajcsök-
kentő rendszerrel ellátott P Zero abronccsal 
szereli. Mérnökeinek sikerült megőrizniük a 
nagy teljesítményt és a tökéletes vezetési 
élményt a legújabb zajszennyezési és szén-
dioxid-kibocsátási rendeleteket betartva. 
Ugyanezt az eredményt érte el a Pirelli a 
legújabb Land Rover Discovery-nél is. A 
klasszikus angol SUV ötödik generáció-
ját Pirelli Scorpion Verde All Season ab-
ronccsal szerelik 18-22 collban. A legna-
gyobb méret PNCS technológiával készül.  
Az autószalon másik fontos újdonsága, a 
legújabb Porsche Panamera pedig olyan 
Pirelli P Zero abroncsot kap, mely egyesíti a 
zajcsökkentő rendszert a Seal Inside tech-
nológiával. Ez a „csöndes” abroncs így arra 
is képes, hogy kijavítsa a defekt esetén tör-
tént sérülést.
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Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adott át Budapesten Rába márkajelzésű, magyar 
gyártmányú tűzoltóautókat a katasztrófavédelemnek, melyekre a gumiabroncsokat a Gumiflex Kft. biztosította.
Kontrát Károly elmondta, a kormány 
azt tervezi, hogy a következő három év-
ben 108 modern, a magyar mérnöki és 
technikusi munka minőségét dicsérő, 
világszínvonalú fecskendős tűzoltójár-
művet adnak át az ország tűzoltósága-
inak. Hozzátette: a program keretében 
a 108 fecskendős kocsi mellett további 
15 emelőkosaras jármű beszerzésére is 
készül a katasztrófavédelem. 
Az ünnepségen tíz Rába márkajelzésű 
fecskendős kocsit és öt Iveco emelő-
kosaras tűzoltójárművet vehetett át 11 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 
Előbbiek a programban elkészült első 
hazai gyártású járművek. A járművek 
összértéke csaknem 2,5 milliárd forint.
A Heros Aquadux-X 4000 típusú, Renault 
motorral működő gépjárműfecskendők 
alvázát a Rába, felépítményét a Bel-
ügyminisztérium tulajdonában lévő BM 
Heros Zrt. készítette, a gumiabroncsokat 
pedig a GUMIFLEX Kft. szállította.
Az emelőkosaras járművek közül négy 
32 méteres magasságból képes mente-
ni, egynek pedig 42 méterre emelhető a 
kosara.

A katasztrófavédelem tájékoztatása sze-
rint az a szándékuk, hogy néhány éven 
belül homogén járműparkkal rendelkez-
zék a szervezet. Ez azért szükséges, 
mert jelenleg csaknem negyven külön-
böző gyártmányú és típusú járművük 
van. Minden egyes típusra külön vizsgát 
kell tennie a kezelőszemélyzetnek, ami 
jelentősen egyszerűbbé válik, ha azonos 

típusúak lesznek a járművek. Az egysé-
gesítés mellett a járművek 13 éves átlag-
életkorát is csökkentik a fejlesztések.

A tűzoltójárművek kialakításánál és a gu-
miabroncsok kiválasztásánál a tervezők 
az ország úthálózatát, domborzati és 
időjárási viszonyait, valamint a tűzoltók 
igényeit vették figyelembe.

A Gumiflex Kft. a speciális gumiabroncsok beszállítója
10 Rába tűzoltóautót kapott a katasztrófavédelem, összesen 2,5 milliárd forint értékben
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Remek hangulatú kirándulás – sok hasznos információ 

A Gumiflex Kft. meghívására hazai mezőgazdasági- és ipa-
ri abroncsokat forgalmazó gumis műhelyek vezetői kétnapos 
kirándulás keretében látogatottak el a csehországi Kroměříž-
be, illetve Otrokovice-be, ahol a Mitas gyára található. 
Az utazás első napján a meghívott vendégek a méltán híres 
Kroměříž-i többszáz éves kastélyt és annak parkját tekintették 
meg, este pedig ellátogattak egy helyi sörfőző üzembe, ahol 
bepillantást nyertek a kisüzemi sörgyártás folyamataiba is. 
A második napon a Mitas legújabb és legkorszerűbb európai 
gyárába kaptak meghívást. 

Tomáš Jurtík (regionális érékesítési vezető) a Mitas és a 
Trelleborg akvizíció jótékony hatásairól tartott előadást. Hang-
súlyozta, hogy a két cég egymást kiegészítve, együttes erő-
vel kíván vezető szerepet betölteni a mezőgazdasági- és ipari 
abroncsok piacán. A fúziónak köszönhetően jelenleg 10 or-
szágban van gyártóüzemük a világ minden területén, 16.500 
embert foglalkoztatnak, és 44 országban vannak jelen világ-
szerte. 
Miroslav Gregor (ipari abroncs értékesítő) az ipari abron-
csok széleskörű felhasználásáról tartott kimerítő tájékoztatót. 
Hangsúlyozva az új fejlesztéseket, legfőképp a radiál mun-
kagép abroncsokat, melyekkel valamennyi talajtípusra meg-
oldást nyújtanak. 

Andrei Balogh (Key account manager) a Trelleborg márka 
képviseletében tartott előadásában bemutatta a cég termék-
választékát, kitérve az új termék innovációkra, valamint ki-
emelte az akvizíció előnyeit. Elmondta, hogy a Rubenával a 
segédanyagok területén-, míg a Mitas-szal az abroncsok kap-
csán kívánnak szorosan együttműködni. 

Jan Šmolík (mezőgazdasági abroncs értékesítő) bemutatta 
a Mitas és Cultor mezőgazdasági abroncsok felhasználási 
területeit, valamint a gyári ajánlás betartására hívta fel a fi-
gyelmet. Az abroncsok élettartama ugyanis nagyban függ a 
helyes használattól, azaz a nyomás-sebesség-terhelhetőség 
hármasától a felhasználási körülményeknek megfelelően. 
Például: az SFT 800/70 R32 CHO 175A8 SVT abroncsnak 
azonos terhelésnél 1,6 bar nyomáson közel 30%-kal nagyobb 
a talajlenyomata, mint 2,3 bar nyomáson – kisebb nyomáson 
tehát megoldást nyújt a talajtömörödés elkerülésére. 

gumiflex – mitas továbbképzés!
2016. október 6-7. Kroměříž, Otrokovice

Sajnos sokszor a gazdák nem foglalkoznak a helyes abroncs-
használattal, nem szánnak időt a nyomás változtatására. Erre 
nyújt megoldást a Mitas újítása, az AirCell technológia, mely-
nek előnye, hogy fél perc alatt egy bár nyomással változtat-
ható az abroncs levegőnyomása, így gyorsan lehet alkalmaz-
kodni a változó helyzetekhez. 

Az előadások után a meghívottak végigjárták a gyártás egyes 
folyamatait, az előkészítéstől a végtermékig. Mindaz, ami a 
prezentációk során elhangzott, most élőben is megtekinthe-
tővé vált számukra. Öröm volt a gyakorlatban is látni, hogy a 
Mitas mennyi fejlesztést és innovációt vitt a gyártásba ahhoz, 
hogy igazán prémium minőségű terméket tudjanak előállítani.



Bridgestone Magyarország Kft.
Szerződött Bridgestone partnereinket
megtalálja a weboldalunkon. www.bridgestone.hu

Miért cserélné le a nyerő abroncsot?

Új generációs regionális abroncsok
A Bridgestone regionális abroncsokat a prémium minőségről ismerik.
Az új generációs regionális R-STEER 001 és R-DRIVE 001 abroncsok még jobb
teljesítményt nyújtanak sokoldalúság, kiváló futásteljesítmény és újrafutóz-
hatóság terén, és alacsony a kilométerre eső költség is. Ha elérkezett az idő,
hogy lecserélje az abroncsokat, váltson a nyerő abroncsokra!

E kihívások kielégítése érdekében a 
Bridgestone bővítette R-Steer 001 és 
R-Drive 001 abroncsválasztékot a regio-
nális közlekedés számára. Az R-STEER 
001 és R-DRIVE 001 teherabroncsot 
50 és 1.000 km közötti utakhoz tervez-
ték, 5 százalékos on/off alkalmazáshoz 
olyan vevőknek, akik nagyobb futástel-
jesítményre és kisebb kilométerre eső 
költségre vágynak. Az R-Steer 001 és 
R-Drive 001 abroncsok kifejlesztése a 
gépjármű parkok mind sokoldalúbb fel-
tételeire adott válaszként történt, tehát 
változatosabb talaj- és éghajlati feltéte-
lek között használhatók teljesítményük 
és biztonsági szintjük romlása nélkül. 
Tekintettel arra, hogy az abroncsokat 
ősszel és télen is szükséges használni, 
a hajtott tengelyre szánt minden abron-
csot Bridgestone M+S (sár és hó an-
gol rövidítése) jellel látja el. Ezen kívül, 
a 295/80R22.5 és 315/70R22.5 méretek 
három hegycsúcsból álló jelzést kaptak, 
amelyek szerint hóban is lehet használ-
ni őket (az EU R117.02 előírásai szerint). 
„Hasonlóan fontos előnyük az, hogy 
nagyobb az élettartamuk a kilométe-
renkénti üzemanyag fogyasztás rontása 
nélkül”, magyarázta Antonio Iannetta, 
a Bridgestone Kelet-Európai Régiójá-
nak Teherabroncs Üzletág Igazgatója. 
„Az abroncsok hosszú élettartamát a 
NanoPro-Techä összetételnek köszön-
hetően lehetett elérni, amely csökkenti 

az energiaveszteséget az abroncs felső 
rétegégen gördülés közben”, tette hozzá 
Antonio Iannetta, a Bridgestone Kelet-
Európai Régiójának Teherabroncs Üzlet-
ág Igazgatója.
Az energiaveszteség csökkentése a 
gördülési veszteséget is csökkenti, ami 
biztosítja az abroncs tartósságát és ko-
pásállóságát, de a többi paraméter rom-
lása nélkül. Különleges tervezésének 
köszönhetően, a Bridgestone abroncsok 
igen tartós vázszerkezete maximalizálja 
az újrafutózás lehetőségét, amivel csök-
kenteni lehet a kilométerre számított 
teljes abroncsköltséget. Az öntisztító fu-
tófelület további elem, ami növeli az ab-
roncs megbízhatóságát kőkivetőkkel. Ez 
igen fontos, ha az abroncs használata 
terepviszonyok között történik. 

Antonio Iannetta, a Bridgestone Ke-
let-Európai Régiójának Teherabroncs 
Üzletág Igazgatója további magyarázat-
ként hozzátette: „az új R-STEER 001 és 
R-DRIVE 001 abroncsok megbízható-
sága és tartóssága biztosítják páratlan 
sokoldalúságukat, és lehetővé teszik az 
üzemköltségek csökkentését a különbö-
ző tartományokban használt abroncsok-
hoz viszonyítva.”

A gépjármű parkok megtakarításainak 
fontosságát ismerve, a Bridgestone a 
múlt évben bővítette termékskáláját az 

ECOPIA H-Steer 001 és H-Drive 001, 
hosszútávú közlekedésre alkalmas, 
üzemanyagot megtakarító abroncsok-
kal. Az új termékskála gördülési ellen-
állása jelentősen kisebb. Ez akár 5%-os 
üzemanyag takarékosságot is lehetővé 
tesz az Ecopia család előző típusaihoz 
viszonyítva. „Úgy gondoljuk, hogy a na-
gyon hatékony abroncsok szélesebb 
skálája, a kormányzott, a hajtott és pót-
kocsi-tengelyek számára, lehetővé teszi 
az üzemanyagot megtakarító megoldá-
sok bevezetését a gépjárműparkok üze-
meltetőinél”, mondta Antonio Iannetta, a 
Bridgestone Kelet-Európai Régiójának 
Teherabroncs Üzletág Igazgatója. Azt is 
hozzátette, hogy „abban az időben, ami-
kor mindenki a takarékosságot keresi, 
nem csak az abroncs megvásárlásánál, 
hanem teljes fenntartása idején is, az ab-
roncsok hosszabb élettartama fontos té-
nyező lehet a vállalatok számára, amikor 
stratégiai döntéseket hoznak.”

Mindkét termékcsalád példa a 
Bridgestone új, felhasználóbarát abron-
csainak egyezményes elnevezésére. Az 
elnevezés átláthatóbb és kifejezőbb, az 
új elnevezési logika pedig az abroncs 
helyes használatának két fontos szem-
pontját tükrözi: felhasználás típusát (R, a 
regionális, H, a hosszútávú), valamint a 
javasolt tengelyt (Steer = kormányzott, 
Drive = hajtott, Trailer = pótkocsi). 

Abroncsok A regionális közlekedésben

A regionális felhasználás a gépjárműparkok igen fontos tevékenységi területe. A regionális felhasználás, 
mely 40 százalékát teszi ki a teljes teherabroncs piacnak, is többféle járművet foglal magában. A 
regionális közlekedésben leggyakrabban használt járművek között vannak a hűtőkocsik, lenyitható 
oldalfalú vagy ponyvás tehergépjárművek, melyeknek legfeljebb 25 tonna terhelése, de nagy befogadó 
képessége lehet. Kiválóan alkalmasak teherszállításra városi környezetben tartósságuknak köszönhetően, 
ezért kedvelik őket tulajdonosaik.

Bridgestone
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• Több, mint 80 méretben 

• Széles mintaválaszték

• Hosszú élettartam, alacsony gördülési ellenállás

• Kedvezö ár-érték arány

• 100%-ban újrafutózható

Bohnenkamp s.r.o 
90001 Modra, Dolna 2099  |  Szlovákia
Tel.: 06 22 372 261  |  www.bohnenkamp.hu

A teljesítmény és
    hatékonyság találkozása
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A Goodyear Dunlop Tires marketing részlegén 
történt személyi változások a régiónkban  

A Goodyear Dunlop Tires Czech vállalatnál idén egy sor 
változásra kerül sor a marketing- és az értékesítési osztály 
vezető beosztásaiban. A változások már májusban megkez-
dődtek, amikor Boris Tománek visszatért a személygépko-
csi- és tehergépkocsi-abroncsok üzletágának csehorszá-
gi, szlovákiai és magyarországi marketing tevékenységért 
felelős menedzseri pozícióba. Boris Tomanek 2012-től 
a Consumer Brand PR & Interactive Marketing Manager 
Central Europe feladatát látta el.

Boris Tománek új beosztásában felelős a konszern márkáit 
érintő valamennyi marketing tevékenységért a Csehország, 
Szlovákia és Magyarország alkotta régióban. Az elmúlt négy 
évben az ő gondjaira bízták a PR tevékenység és az interaktív 
média tervezését és koordinációját Közép- és Délkelet-Európa 
14 országában, ezt megelőzően pedig két és fél évig Csehor-
szág, Szlovákia és Magyarország PR & Marketing Manageri 
pozíciójában dolgozott.

Baranová Zuzana október 1-től át-
veszi a magyarországi Consumer 
Marketing Coordinator feladatait. 
E pozícióban a személygépko-
csi-abroncsok területén végzett 
marketing tevékenységért lesz 
felelős a magyar piacon, valamint 
támogatja a Szlovákiát érintő re-
gionális projekteket is. Közvetlen 
felelősséggel Boris Tománeknek 
tartozik. Zsuzsanna 2013.02.04-
től dolgozik a vállalatnál. Egyedül 
ő látja el beosztását Budapestről. 
A csapat többi tagja Prágában fog 
dolgozni, a Csehországot, Szlo-
vákiát és Magyarországot magá-
ba foglaló régió központjában.

A tehergépkocsi-abroncsok terü-
letén újonnan létrehozott regioná-
lis Marketing Coordinator pozíci-
ót október 1-től Katarína Ardová 
tölti be, aki csak néhány hete 
tért vissza a szülési szabadság-
ról. Beosztásában a tehergépjár-
mű-abroncsok területén végzett 
marketing tevékenységért lesz 
felelős, mindhárom közép-euró-
pai piacon. Új munkaterületén a 
Goodyear Dunlop Tires vállalatnál 
2007 óta szerzett tapasztalatait 
hasznosítja; ekkor csatlakozott 
a céghez. A marketing területen 
2010 óta dolgozik. 

A cseh és a szlovák piacon a személygépkocsi-abroncsok 
te rü letén már augusztus 15-től hasonló pozíciót - Marketing 
Coordinator CZ/SK - tölt be Vojtěch Gurin, aki korábban a vál-
lalat ügyfélszolgálati részlegén dolgozott. Ő 2015. szeptember 
1-től dolgozik a vállalatnál. A Goodyear Dunlop Tires Czech 
vezetősége szerint kinevezése elkötelezettségének és ebben a 
szerepben megnyilvánuló képességeinek az elismerése.

20 éves a Michelin Magyarországon
Az évforduló alkalmából az ünneplés mellett faültetést is 
szervezett a vállalat. Nyíregyházán a Bujtosi tónál, az új 
játszótér és kondi park közelében, 20 oszlopos tölgyet ül-
tettek el. A gyalogút ezentúl a Michelin-sétány nevet viseli. 
A faültetés október 11-én, a nyíregyházi személyabroncs 
gyár igazgatója, Dr. Nemes Attila és a nyíregyházi alpol-
gármester, Jászai Menyhért részvételével zajlott.

20 éve annak, hogy a Michelin csoport tulajdonába került 
az akkori magyar gumiabroncsgyártás állami nagyválla-
lata, a Taurus. A két évtized alatt végrehajtott modernizá-
ció, az új, globális vállalati kultúra meghonosítása, a ma-
gyar márka integrálása a vállalat portfóliójába bizonyítja 
a sikeres tulajdonos váltást, melyhez a hazai szakértelem 
és megújulni tudás is hozzájárult. A magyarországi egy-
ségek fontos funkciókat töltenek be a csoporton belül. 

A vállalat Magyarországon négy telephellyel rendelke-
zik, a nyíregyházi személyabroncs gyár nagyteljesítmé-
nyű abroncsokat gyárt csúcskategóriás, sport és szu-
persport járművekre és városi terepjárókra. A szintén 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséron lévő Michelin 
telephely abroncsgyártáshoz használt nyersanyagot for-
galmaz. Vácon logisztikai központ működik, Budapesten 
a Michelin közép- és dél- európai régiójának kereskedel-
mi irodája és a belépő kategóriájú termékek gyártását és 
értékesítését irányító egység működik. 
20 év  mérföldkövek

•	 1996 —  A Taurus vállalat a nemzetközi szinten elis-
mert Michelin Csoport tulajdonába kerül 

•	 1998 —  Az új mezőgazdasági abroncs üzem avatá-
sa Edouard Michelinnel Nyíregyházán 

•	 2005 —  Gyáravató ünnepség Nyíregyházán és az 
első személyabroncs aláírása – 2005

•	 2007 —  A vállalati felelősségvállalás részeként 
2007-ben indult el a gumitégla adományozás.  Az 
elmúlt 9 évben közel 3 000 m2 gumitéglát ajánlott 
föl a vállalat nyíregyházi és budapesti óvodáknak, 
iskoláknak, a legkisebbek biztonságáért.

•	 2011 óta szervezi meg a cég Nyíregyházán 
közlekedésbiztonsági programját, a Michelin 
Bringafesztivált, évente közel 2000 résztvevővel.

•	 2015 — A Michelin Csoport tovább bővíti nyíregy-
házi termelőegységét, amelyben nagyteljesítmé-
nyű, Michelin márkájú személyabroncsokat gyárt. A 
40 millió eurós beruházás megvalósítása 2015-ben 
kezdődött el, és 2017 végére a tervek szerint 100 új 
munkahely létrehozását teszi lehetővé. 

•	 2015 — A Michelin új logisztikai központot avat Vá-
con. A beruházás 7 millió euróból valósul meg, és 15 
ország abroncs ellátását teszi lehetővé.
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