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BORSODI MŰHELY
Cégünk nevében hordozza az identitásunk két legfontosabb alapkövét. Az egyik a Borsodi családnév, mely már második generáció óta 
védjegye az itt folyó munkának és elárulja azt, amire mi külön büszkék vagyunk, hogy ez egy családi vállalkozás. A másik pedig a Műhely
szó, mely a munkafilozófiánk megtestesítője, precízen, tisztességesen és becsülettel. Ez a két szó juttatott el minket oda, ahol most vagyunk.

Az évtizedek alatt egy olyan fémipari középvállalkozássá fejlődtünk, mely büszke a múltjára és kész dolgozni a jövőjéért. A jelenében pedig
a legmagasabb minőségben szolgálja ki a megrendelőit az alábbi iparágakban.

Autóipar
Légiipar
Űripar
Hadiipar
Egészségügy
Élelmiszeripar
Elektronika

“Alapításkor az volt a cél, hogy magamnak 
teremtsek egy ideális munkahelyet, ahol a rend,
a tisztaság és a becsületes munka az elsődleges!”
Borsodi László - Tulajdonos

“Tisztességes egyedi gyártás az 
alapelvünk, cél a növekedés és
a kiegészítő szolgáltatások erősítése.”
Horváthné Borsodi Mónika - 
Ügyvezető igazgató

“Gépalkatrész a lehető legmagasabb 
színvonalon. Olyat csinálunk, amit 
mások nem tudnak vagy nem 
szeretnek csinálni.”
Ifj. Borsodi László - Ügyvezető 
igazgató



 1981
Alapítás

2004
Szombathelyi telephely 

létrehozása

1992
Egyedi gépalkatrész- 
gyártás megkezdése

2008
Új beruházás:

hőkezelő, anyagvizsgáló
laboratórium

1994
OPEL hosszú távú partneri 

kapcsolat indulása

2014
Generációváltás

ifj. Borsodi László ügyvezető
Horváthné Borsodi Mónika ügyvezető

1999
Második gyártóbázis

Kisújszállás

2016
Szombathelyi üzem-

csarnok építése, győri 
irodaépület bővítése

Győr
központ

Szombathely
telephely

Kisújszállás
telephely

2002
Új telephely a győri 

ipari parkban



PRECÍZIÓS 
ALKATRÉSZGYÁRTÁS

Több tízéves szakmai tapasztalattal rendel- 
kezünk az egyedi és precíziós gépalkatrész 
gyártásában. Szakmailag magasan képzett 
kollégáink a legkiválóbb megmunkáló
gépekkel dolgozva garantálják a legmagasabb 
elvárható minőséget.

Egyedi és kis szériás alkatrészgyártás 
Készülékgyártás
Idomszer gyártás



EGYEDI KÉSZÜLÉK, CÉLGÉP- ÉS
GYÁRTÓSOR TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Mérnökeink kimagasló tudása és szakmai tapasztalata révén a gépészeti 
és villamos tervezésen, a PLC és robot programozáson át, a műhelyben 
folyó magas szakmai munkának köszönhetően, nemzetközi szinten is
elismert gyártó- és szerelősorokat szállítunk, vevőink megelégedettségére.



AEROSPACE
Egyedi megoldásainkkal jelen vagyunk a
világot formáló innovációk fejlesztésében.

Légiipari készülékek
Karbantartó egységek
Egyedi készülékek
Motor szerszámok
Földi támogató egységek
Szerszámjavítás
Terhelési teszt
Hőkezelés



GÉP, GÉPEGYSÉG 
JAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS

Speciális feladatok elvégzését is vállaljuk:

Felújítása, javítása, szükség szerint részegységeik 
tervezésével, újragyártásával együtt.

Különleges hajtóművek
Adapterek
Megfogó berendezések
Tokmányok
Szerszámkúpok



HŐKEZELÉS
Az üzemünkben a legkorszerűbb hőkezelő 
berendezések találhatók, melyek segítségével 
a kor legmagasabb műszaki követelményei is 
kielégíthetőek.

Edzés vákuumban és olajban
Gáznitridálás (karbonnitridálás)
Gázkarbonitridálás utóoxidálással
Betétedzés (cementálás + olaj edzés) 
Nitrokarburálás
Feszültség csökkentés
Lágyítás
Megeresztés
Nemesítés
Kiválásos keményítés
Ausztenites izzítás
Mosás 



BÉRMÉRÉS, KALIBRÁLÁS ÉS ANYAGVIZSGÁLAT
Mérőszobánk az alábbi szolgáltatásokkal áll az Önök rendelkezésére:

Kollégáink többféle anyagvizsgálatot végeznek, különböző 
kritériumok alapján is.

3D mérés (1000mm x 1000mm x 800mm)
Szkennelés modell alapján
Optikai mérés (500mm x 400mm x 250mm)

Felületkeménység - mérés (Vickers, Brinell, Rockwell) 
Mikrokeménység-mérés
Csiszolatkészítés
Kéreglefutás vizsgálat
Szövetszerkezet vizsgálat
Anyagösszetétel elemzés (mobil spektrométer)

Kontúr mérés (100mm)
Nyomatékkulcs kalibrálás
Mérőeszköz kalibrálás ISO 17025 szerint



PARTNEREINK

“EGY PRECÍZ, FÉMES JÖVŐ!”

RICHTER GEDEON


