
 

 

 

 

Technológiafejlesztés a Hagyó Kft
 

Társaságunk, a Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 1999-ben történt megalakulása óta foglalkozik élelmiszeripari 
berendezések és technológiák fejlesztésével, gyártásával illetve 
Cégünk tulajdonosi körét két magánszemély adja, akik az alapítás óta teljes 
jogkörrel rendelkeznek. A tevékenységi körön belüli kiemelt fontosságú 
üzletágaink közé tartozik a borászat, lepárló és egyéb élelmiszeripari 
berendezések és technológiák tervezése. Vállalkozásunk gazdálkodása stabil, 
amely több tevékenység együttes működésén nyugszik, piacát és termék 
kínálatát megalapítása óta folyamatosan bővíti
gyártásának bevezetésével, jelenlegi gyártástechnológiá
megfelelő számítógépes támogatás használatával versenyképességünk növelését 
tűztük ki célunknak. Elsődlegesen fémmegmunkálási tevékenysé
gyártótechnológiai eszközöket kívánunk beszerezni. Gyártási kapacitásunkat 1
db új technológiai eszköz üzembe állításával kívánjuk bővíteni
szerepel egy maró-gravírozógép;
egy tartályfenék peremező
szoftverből és 10 hardverből áll

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
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Technológiafejlesztés a Hagyó Kft-nél 

Társaságunk, a Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
ben történt megalakulása óta foglalkozik élelmiszeripari 

berendezések és technológiák fejlesztésével, gyártásával illetve installálásával.
Cégünk tulajdonosi körét két magánszemély adja, akik az alapítás óta teljes 
jogkörrel rendelkeznek. A tevékenységi körön belüli kiemelt fontosságú 
üzletágaink közé tartozik a borászat, lepárló és egyéb élelmiszeripari 

ológiák tervezése. Vállalkozásunk gazdálkodása stabil, 
amely több tevékenység együttes működésén nyugszik, piacát és termék 
kínálatát megalapítása óta folyamatosan bővíti. Jelen projektben ú

bevezetésével, jelenlegi gyártástechnológiánk fejlesztésével illetve a 
számítógépes támogatás használatával versenyképességünk növelését 

. Elsődlegesen fémmegmunkálási tevékenysé
eszközöket kívánunk beszerezni. Gyártási kapacitásunkat 1
eszköz üzembe állításával kívánjuk bővíteni.
gravírozógép; lemez préselésére megmunkáló gép

tartályfenék peremező, illetve egy vállalatirányítási rendszer, amely 
ből áll. 
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Társaságunk, a Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
ben történt megalakulása óta foglalkozik élelmiszeripari 

installálásával. 
Cégünk tulajdonosi körét két magánszemély adja, akik az alapítás óta teljes 
jogkörrel rendelkeznek. A tevékenységi körön belüli kiemelt fontosságú 
üzletágaink közé tartozik a borászat, lepárló és egyéb élelmiszeripari 

ológiák tervezése. Vállalkozásunk gazdálkodása stabil, 
amely több tevékenység együttes működésén nyugszik, piacát és termék 

. Jelen projektben új termékek 
nk fejlesztésével illetve a 

számítógépes támogatás használatával versenyképességünk növelését 
. Elsődlegesen fémmegmunkálási tevékenységhez kapcsolódó 
eszközöket kívánunk beszerezni. Gyártási kapacitásunkat 14 

. Eszközlistánkon 
lemez préselésére megmunkáló gép, valamint 

egy vállalatirányítási rendszer, amely 12 
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