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A RÉGIÓ EGYIK JELENTÔS VÁLLALKOZÁSA:
TÖRÖK GÉPIPARI KFT.
jármûipari szakmai osztály elnökségi
tagja. A fémmegmunkáló eszközök
gyûjtése Török Józsefnél hobbinak indult.
– Kezdi kinôni magát az a kezdeményezés, amelyet jómagam indítottam, hogy ne hagyjuk veszni iparosmúltunk értékeit, gyûjtsük össze,
mutassuk be! Ennek szellemében volt
megtekinthetô a tavalyi évben egy

Török Gépipari Kft.

Cégtörténet: kezdettôl a gazdasági válságig
Török József 1978-ban váltotta ki
vállalkozói igazolványát, kezdte meg
mûködését mint egyszemélyes vállalkozás. Bérelt garázsban az elsô,
használtan és hitelre vett esztergagépével fôleg a hazai textilipar számára gyártott forgácsolt alkatrészeket.
A profitot újra meg újra visszaforgatta. Ez a mai napig is jellemzô mûködésükre. Újabb gépek vásárlását
és új, 250 négyzetméteres üzem építését valósította meg 1986-ban. A
rendszerváltás idején már a régió
egyik jelentôsebb, 18 fôs vállalkozását tudhatta magáénak. Ekkor már
négy darab CNC-megmunkálógéppel
is rendelkezett.
Kényszerû profilváltás
A rendszerváltást követôen a textilipar hanyatlása miatt legjelentôsebb
megrendelôi fizetésképtelenné váltak, nagy adósságot hagyva maguk
után. A megrendelt és már kilencven
százalékban legyártott termékekkel
Török József magára maradt. Ebbôl
kellett kilábalni. Értékesítette a teljes
gépparkot, profilt váltott. 1994-tôl
2000-ig a fémmegmunkálást szüneteltetve gépkereskedelemmel foglalkozott.
Apa és fia együtt a cégnél. Újraindul a fémmegmunkálás
2000-ben az eredeti profilhoz viszszatért a cég. Ifj. Török József követte édesapját, és a többi családtaggal
közösen létrehozták a TGI-Q Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.
A cég profilja továbbra is az egyedi, ill. kis szériás precíziós forgácsolt
alkatrészek gyártása volt, kezdetben
hagyományos gépekkel, majd újabb
és újabb CNC-gépek megvásárlásával.
Újra fel kellett építeni a piacot, amely
nem volt egyszerû.
Átadjuk a szót: Török József és
ifj. Török József
– Hazudnánk, ha azt állítanánk,

ránk nem volt hatással a gazdasági
válság, de ígéretet tettünk munkatársainknak, minden munkahelyet megtartunk. Ez így is lett, sôt, fejlesztéseket is hajtottunk végre. Új telephelyre, egy közel 7300 nm-es ingatlanon
fekvô 1100 nm-es üzemépületbe költöztünk, emellett gépberuházást is
megvalósítottunk. Három új technológiát, a hajtott szerszámos CNC-esztergályozást, a huzal-szikraforgácsolást, valamint a 3 koordinátás CNCmérést vezettük be új gépek beszerzésével. Ma már állíthatjuk, nyertesen
kerültünk ki a válságból, hiszen azóta
megdupláztuk létszámunkat, a bevezetett technológiákkal piacot is nyertünk.
Konkurencia és verseny
– Zömmel a mai csúcstechnológiát képviselô ipari berendezésekbe
gyártunk alkatrészeket, itt minden
egyes darabnak 100%-os minôségi ellenôrzésen kell átesnie, mielôtt beépítésre kerül. Ha a megrendelôink
elégedettek a minôséggel, a határidôk
betartásával, úgy, az a tapasztalatunk,
nem szívesen váltanak beszállítót.
Ezzel nem azt állítjuk, hogy nincs
konkurenciánk, elég erôs a verseny a
régióban. A versenyben maradásért,
a technológiai és állási idôk leszorítása érdekében CAD-CAM szoftvereket vásároltunk, így elérhetôvé vált a

Török József és fia.

CNC-gépek programozása asztali számítógépeken.
Jövôkép és tervek
– A fejlesztések továbbra is folytatódnak, cél az újabb gyártási technológiák bevezetése, a minôségirányítási területek fejlesztése, mint pl.
a meglévô ISO 9001-es mellett az ISO
14001 környezetirányítási rendszer
bevezetése. 2011 márciusától ismét
visszatértünk a régi névre, a Török
Gépipari Kft.-re.
Kamarai tevékenység
A cég képviseletében ifj. Török József 2011-tôl a vas-, fém-, mûszer-,

kiállításunk a fémmegmunkálás fejlôdésérôl a kamara épületében, amelyet januártól már üzemünkbe költöztettünk. Megragadnám az alkalmat, hogy egy kéréssel éljek!
Török Gépipari Kft.
Székhely és forgácsolóüzem: H-9081
Gyôrújbarát, Széchenyi krt. 39.
Tel.: +36-96⁄543-025, +36-20⁄3294814, +36-20⁄933-8065, fax: +3696⁄543-026
Web: http:⁄⁄www.tgi-q.hu,
http:⁄⁄www.cooperation.hu,
e-mail: info@tgi-q.hu

Török József felhívása szakmai
múltunk megôrzéséért

A fémipar múltja.

A 24. órában vagyunk! Nem túlzás, hisz tudjuk, a rendszerváltást követô nagy üzembezárások végett rengeteg muzeális értékû anyag került megsemmisítésre. Kérjük, ha birtokol vagy tud róla, hogy környezetében gép, eszköz, tárgy vagy írásos emlék, fotó van, értesítsen, hogy
lajstromba vegyük!
Hozzunk létre közösen egy ipartörténeti gyûjteményt!
Bôvebben a kamara honlapján, a kézmûipari tagozat aloldalán, ill.
cégünk honlapján tájékozódhat: www.gymskik.hu és www.tgi-q.hu.

