
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28. august 2015. 

COMUNICAT DE PRESĂ 

EURASEAL BT. A REALIZAT O COMPLEXĂ DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ PRIN ACHIZIŢIONAREA 
UNUI NOU ECHIPAMENT DE IMPREGNARE 

EURASEAL BT. a câştigat în cadrul Programului Operativ de Dezvoltare Economică o subvenţie de 
mai bine de 96,78 de milioane de forinţi. În cadrul proiectului, care are costuri totale mai mari de 
276,53 de milioane de forinţi, a fost realizată achiziţionarea unei noi instalaţii de impregnare. 

Aparţinând grupului Heiche, Euraseal Bt. a luat fiinţă la sfârşitul anului 2004. Societăţile aflate în 
proprietatea lui Albrecht Heiche efectuează în Germania debavurarea prin metode abrazive, termice 
şi electrochimice, precum şi impregnarea pieselor metalice turnate, de mai bine de 15 ani. După 
conlucrarea de succes, grupul de societăţi a ajuns la concluzia că necesităţile Ungariei, satisfăcute 
până acum din Germania, vor fi satisfăcute din Ungaria. În hala construită în 2006 în Parcul Industrial 
din Sátoraljaújhely munca a început cu 3 angajaţi, în primul an obţinându-se încasări de 58 de 
milioane de forinţi. Numărul angajaţilor a crescut continuu, parcul de utilaje a fost extins, cifra de 
afaceri a crescut. 

Activitatea noastră principală este impregnarea sub vid şi debavurarea termică şi manuală, precum 
şi prelucrarea, în afara industriei automobilelor, şi a accesoriilor hidraulice/pneumatice, gaz/apă şi 
aer condiţionat. Prin intermediul activităţii noastre companiile care confecţionează prin turnare piese 
de precizie pot garanta - cumpărătorilor lor care achiziţionează prese de turnare utilizabile în 
industria automobilelor şi electrotehnică - obţinerea unor produse fără bavuri, iar datorită impregnării 
produsele defecte apărute în urma turnării de precizie (cu incluziuni, găuri) pot fi transformate cu 
ajutorul tehnologiei de impregnare în produse ireproşabile, vandabile. 

Ca rezultat al prognozei pieţei, pronosticurilor cumpărătorilor şi muncii de cercetare a pieţei, pe baza 
comenzilor probabile ale noilor cumpărători, conducerea firmei noastre a decis în favoarea investiţiei 
de extindere a capacităţii. În cadrul proiectului putem aduce în Ungaria dezvoltarea şi fabricarea 
unei grupe de produse - fabricate în prezent în Germania. În acest scop a avut loc achiziţionarea 
unui utilaj de impregnare. Parametrii tehnici ai utilajului permit îmbunătăţirea calităţii pieselor 
fabricate. Conform aşteptărilor noastre, EURASEAL îşi poate întări în mod însemnat poziţia pe piaţă 
în domeniul impregnării. 

Pentru mai multe informații despre proiect pot citi pe site-ul www.euraseal.com. 

informaţii suplimentare: 

Orosz Tibor conducătorul societăţii 
Telefon: 06-47-523-655 
Email: tibor.orosz@euraseal.com 


