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Sajtóközlemény 

Limelog Kft betongyártó üzemének kapacitásfejlesztése 

A LIMELOG Logisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 280,17 millió 
forint uniós támogatást nyert a GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. Az 560,34 millió forintos 
összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban megjelölt eszközök beszerzését valósította 
meg. 

Társaságunk az előre gyártott vasbeton építési piacon kiterjedt kapcsolatrendszerrel és felhalmozott 

tapasztalattal rendelkezik. A kifejezetten hosszú szolgáltatási lánc, amely a szakterületen komoly 

versenyelőnyt jelent magába foglalja a mérnöki tervezés és az építőanyag gyártáson túlmenően a logisztikai 

szolgáltatás és a helyszíni épületszerkezet építési feladatokat is. A társaságunk a gyártási szegmensben 

elérte fizikai korlátait, amit csak kapacitásnövelő beruházással lehet áthidalni. Mind a volumen mind pedig a 

termék portfólió bővítésének tekintetében komoly piaci igények mutatkoznak, amit részben saját erős részben 

pedig támogatott beruházásokkal kívánunk megvalósítani. A termelő eszközök bővítése nem csak a 

mennyiségi fejlődést, de az innovációs képességünket is növeli, amely a tervezett termék és alapanyag 

fejlesztési céljainkat kifejezetten támogatja. 

Társaságunk a magasépítési piac mellett az infrastrukturális és a lakóház építési szegmensben is komoly 

előre lépésre számít a megvalósítandó kapacitásnövelő beruházás kapcsán. A projekt megvalósítása kapcsán 

lehetővé válik design beton felületek, különböző felületi struktúrák előállítása éppúgy a teherhordó 

szerkezeteken, mint a felület jellegű elemeken. Az alapanyag fejlesztés területén kiemelt célnak tekintjük a 

káros anyag abszorbciós képességgel rendelkező betonok és betonreceptúrák fejlesztését, ami a kommunális 

és infrastrukturális szektorban is jelentős környezetvédelmi előrelépést jelenthet mind belföldön és külföldön 

is. A fejlesztések eredményeként a volumen tekintetében legalább 30%os kapacitás-növekedésre és 15% os 

hatékonyság javításra számítunk, ami a helyben történő alapanyag előállítás miatt jelentős környezetterhelés 

csökkenést is jelent a fuvarozás vonatkozásában. A paneles építés hátrányait kiküszöbölve hatékony, gyors, 

a kor színvonalának megfelelő és megfizethető megoldásokat nyújtunk a lakásépítési szegmensben. Az ipari 

és infrastrukturális szektorban csarnok és épületszerkezeteink és egyedi tervezésű megoldásaink megfelelő 

hátteret biztosíthatnak a közeljövőben elinduló kis és közepes vállalkozások által végrehajtott kapacitásnövelő 

beruházásokhoz.  

A beruházás részletei: 

 Min 60 cbm / óra teljesítményű fűtött betongyár mixermosóval  

 4 db 20 T-ás daru 

 Lemezolló 

 Pillérsablon 

 Lépcsősablon 

 Billenőpad 

 Feszítőpuska 

 Hídmérleg, Max terhelhetőség 60 tonna 

 Zsaluvibrátor rendszer mobil frekvencia átalakítóval 

 Zsaluzati rendszer billentőasztalokhoz 

 Autómata kengelyhajlító (tekercshez Ø6 - Ø12 mm) 

 Manitou MT fixvázas, teleszkópos rakodógép 

 Targonca 

 Termelésirányítási informatikai rendszer 

 Napelemes rendszer 

 Telephely korszerűsítő beruházások 
 


