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A Steel-Metál Kft. Lakatosüzem nagyméretû 
acélszerkezetek, hengeres testek, betontele-
pi berendezések, valamint konténerek gyár-
tásával foglalkozik. 
2014 januárjában a Steel-Metál  Kft. felvásá-
rolta a volt Épgép-Duna Építôgépgyártó Kft. 
ingatlanjait  és technológiai berendezéseit, 
mellyel cégünk a negyedik számú telephelyét 
nyitotta meg. 
35.000 m2 területen 5000 m2-nyi gyártó és 
összeszerelô csarnokban a korábbiakhoz ha-
sonlóan, jelenleg is lakatosüzemi tevékeny-
séget folytatunk.
Vállalatunk nemzetközileg elismert tanúsít-
ványokkal rendelkezik, úgy, mint az ISO9001, 
ISO 14001 valamint a GSI-SLV EN 1090-2. 

BEMUTATKOZÁS



35.000 m2 területen 5000 m2-nyi gyártó és 
összeszerelô csarnokban végzünk 
lakatosüzemi tevékenységet:
• Elôkészítô- daraboló mûhely
• Lakatos-hegesztô csarnok (2-2 db 5- és 12t 
teherbírású daru)
• Forgácsoló mûhely
• Szemcseszóró kabin
• Felületmegmunkáló mûhelyek

Vállalatunk komplex szolgáltatást vállal az 
anyag elôkészítéstôl a festésig:
• Profil hengerítés
• Palást hengerlés
• Kúpok gyártása
• Szemcseszórás, felületkezelés
• Élhajlítás
• Darabolás, méretre vágás
• Forgácsolás
• Készre szerelés

KVALITÁSAINK



• Silógyártás
• Nagyméretû hengeres testek gyártása
• Általános acélszerkezeti gyártás
• Építôipari gépek egyedi gyártása
• Acélszerkezetek egyedi gyártása
• Állványzatok és épületszerkezetek 

gyártása
• Rozsdamentes szerkezetek és 

tárolótartályok elôállítása
• Egyedi tervezésû gépek vagy részegységek 

gyártása, szerkezeti felújítása

FÔBB TEVÉKENYSÉGEINK



• Silók
• Tartályok, mérlegelô tartályok
• Betontelepi berendezések
• Ipari méretû betonkeverôk
• Szállítószalagok, adagoló- 

és mérlegelôszalagok
• Konténerek

MIÉRT ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI?
• Tapasztalt szakemberek
• 5000 m2 gyártó és szerelô csarnok
• Akár 3,5 m átmérôjû hengeres testek 

gyártása
• Nagyméretû idomacélok 

hengerlése
• Komplex szolgáltatás az anyag 

elôkészítéstôl a festésig
• EN 1090-2 minôsítés garancia 

a minôségi munkára

TERMÉKEINK



HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A Steel-Metál Kft. 1993-ban jött létre, mely 
elsôsorban vas és színesfémhulladékok, 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
begyûjtésével, átvételével, kezelésével, 
acélszerkezetek, gépek, berendezések 
helyszíni bontásával foglalkozik. 
Vállalatunk négy telephellyel rendelkezik 
(Villány- székhely, Pécs, Mohács), melybôl 
háromban hulladékfelvásároló-kezelô te-
vékenységet folytatunk.
Cégünk húzó ágazata a vas és acélhulladé-
kok begyûjtése és feldolgozása, ugyanak-
kor forgalmunk jelentôs részét a színesfém-
hulladékok átvétele, illetve feldolgozása 
teszi ki. Emellett az alábbi hulladékok ke-
rülnek átvételre: papírhulladékok, elektro-
nikai hulladékok, veszélyes hulladékok, fa 
raklapok, valamint üveg-csomagolási hul-
ladék.



HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Elsôsorban lakatos és fémipar cégek, gépgyár-
tó – jármûjavító iparág, mezôgazdasági üzemek, 
épületszerkezet bontók, kis vállalkozások, vala-
mint a lakosság körében keletkezett hulladékok 
átvételével, kezelésével foglalkozunk.
A begyûjtött színesfémhulladékok jelentôs ré-
szét saját tulajdonú gépjármûveinkkel szállítjuk 
be telephelyeinkre, igény szerint konténer kihe-
lyezéssel is.
A mérlegelés, minôsítés, áruátvétel 60 tonnás, il-
letve több kisebb digitális kijelzésû hitelesített 
mérlegeken történik. A telephelyeinkre beérke-
zett hulladék anyagok feldolgozását saját rakodó, 
bálázó-ollózó, daráló, préselô, valamint lángvágó 
berendezéseinkkel végezzük. 
A papírhulladékok begyûjtésén felül vállaljuk bi-
zalmas dokumentumok, iratok megsemmisíté-
sét, fém és mûanyag tartalmú mappák darálását. 
Fôbb szolgáltatásaink
• Hulladékgazdálkodás komplex kivitelezése: 

A vállalatoknál keletkezô hulladék anyagok 
begyûjtése, beszállítása- konténer kihelyezés-
sel is-, kezelése, bevallása 

• Nagyméretû lemezgrafitos öntvénybôl készült  
gépek, berendezések, kohászati alapanyag mé-
retre törése.

• Ollózó-bálázó-daráló gépeinkkel vállalunk 
acélhulladékok, színesfémhulladékok, gumi-
hulladékok aprítását, darabolását, bálázását.

• Hulladékgazdálkodással kapcsolatos komplex 
tanácsadás

• A használt termékként felvásárolt termékek ér-
tékesítése vállalkozások és lakosság felé.

• Vas és acélszerkezetek bontása
• Gépjármûvek bontása



www.lakatosuzemmohacs.hu

Vállalatunk egy cégcsoport tagjaként mûködik, mely a nagyméretû acélszerkezetek, 
hengeres testek, konténerek gyártásán felül, a különféle hulladék anyagok 
begyûjtésével, kezelésével, másodnyersanyagok értékesítésével, valamint 
vasöntvények, öntöttvas vízhálózati szerelvények gyártásával foglalkozik. 
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Steel-Metál Kft. – Lakatosüzem
H-7700 Mohács, Budapesti országút 12.

Telefon: (36) 69/510-021
FAX: (36) 69/ 510-022

E-mail: lakatosuzem@s-metal.hu
Honlap: www.lakatosuzemmohacs.hu
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