AMPER 99 Kft
„ Engedje meg, hogy több mint 30 éves fennállásunk alkalmából
ezzel a bemutatkozóval köszöntsem Önt.
Ez a néhány oldal nem elegendő ahhoz, hogy 30 év tapasztalatát
és történetét megosszam Önnel, de bízom benne, ahhoz igen,
hogy ismertetőnk átolvasása után úgy érezze, ez a társaság stabil
alapokon áll, és rendelkezik minden olyan erőforrással, ami
képessé teszi az ipari beruházások technológiájához kapcsolódó
gépész és villamos feladatok elvégzésére.
Legyen szó akár technológia áthelyezéséről, telepítéséről,
átalakításról,
bővítésről,
karbantartásról,
hibaelhárításról.
Remélem, hamarosan Önöknek is átadhatjuk versenyképes
ajánlatunkat, és igazolhatjuk az abban vállalt magas szolgáltatási
színvonalat.”

Molnár János
ügyvezető
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Cégtörténet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Cégünk több mint 30 éves fennállása óta azonos tulajdonosi körben van.
1982-ben alapult Cégünk, jogelődje AMPER Villanyszerelő VGM.
1999-ben törvényi kötelezettség okán a társaság AMPER 99 Kft -vé alakult.
2002-ben AMPER 99 Kft szétválasztotta az anyag kereskedelmet a
kivitelezéstől és megalakult a MOLKER Kft.
2004-ben AMPER 99 Kft ingatlanfejlesztésbe kezdett és megvásárolta jelenlegi
10.000m2-es telephelyét, melyre 2000m2-es raktár és irodaépületet épített.
2015-ben a Tulajdonos tovább bővítette a Cég portfolióját ipari acélgyártás és
fémmegmunkálás tevékenységi körrel és a villamosipari kivitelezést is egybe
olvasztva megalakult az Amper Metál Kft.
2018-ban a Megrendelői, piaci és gazdasági hatásokra a tevékenységek újból
szétválasztásra kerültek és a Villamosipari kivitelezés AMPER 99 Kft névvel
folytatódik.
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Cégcsoport
▪

A Cégcsoport három társaság tevékenységéből áll:
▪
▪
▪

AMPER 99 Kft – Villamosipari kivitelezés, berendezés gyártás és
karbantartás
MOLKER Kft – Villamos anyagok kis és nagykereskedelme, Amper 99 Kft
központi beszerzése.
AMPER METAL Kft - Gép- és gépalkatrészgyártás, acélszerkezet gyártás,
technológiai gépszerelés, karbantartás, hidraulikus hengerek felújítása.
csoport árbevétel - milliárd forint
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AMPER 99 Kft Szervezeti ábra
Tulajdonos / Ügyvezető
Molnár Jáos

Műszaki Igazgató
Szlis István

Gazdasági Igazgató
Ribi Gábor

Berendezés gyártás
Szőllősi Péter

Projektvezetés
Horváth István
Juhász Zsolt

Berendezés gyártók
8 fő

Szerelésvezetők
2 fő

Berendezés gyártó
alvállalkozó
10 fő

Központi anyagbeszerzés
MOLKER Kft

Pénzügy

HR
Amper 99 Villanyszerelők
8 fő
Marketing
Amper 99 Minősített
alvállalkozók
120 fő
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AMPER 99 Kft tevékenysége
▪

Villamos Projektek teljeskörű kivitelezése – Tervezés, Középfeszültség, Kisfeszültség,
Irányítástechnika, Terepi műszerezés, Gyengeáram.

▪

Erősáramú és automatika elosztó berendezések gyártása

▪

Villamos karbantartás, üzemeltetés

Célok:
▪

Maximális vevői megelégedettség elérése

▪

Szolgáltatások minőségének fejlesztése

▪

A Cég piaci részesedésének folyamatos növelése-belföldön és külföldön

▪

Megfelelni az EU által támasztott műszaki, kereskedelmi és minőségi
követelményeknek.
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Tervezés
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Közép és kisfeszültségű villamos rendszerek tervezése
Épületvillamossági rendszerek tervezése
3D tervezés
Villámvédelmi rendszer tervezése
Villamos kísérőfűtés tervezése
Villamos hajtások tervezése
Folyamatszabályozó rendszerek tervezése
Irányítástechnikai rendszerek tervezése

Alkalmazott tervezői szoftverek: EPLAN, AutoCad, WS CAD
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Kivitelezés
▪

Középfeszültségű rendszerek, alállomások telepítése, üzembe helyezése.

▪

Ipari erősáramú villamos rendszerek kivitelezése.
▪

Erősáramú kábelezés, tokozott sín telepítés

▪

Kábellétra, kábelteltálca rendszerek kiépítése

▪

Erősáramú elosztó berendezések gyártása, telepítése, beüzemelése.

▪

Normál és biztonsági világítás szerelése.

▪

Nagyáramú motorok, terepi készülékek bekötése.

▪

Villámvédelmi és földelő rendszer kiépítése.

▪

Villamos mérések, felülvizsgálatok elvégzése.

▪

Ipari irányítástechnikai rendszerek kivitelezése, üzembe helyezése.

▪

PLC rendszerek programozása.

▪

Terepi műszerezés, levegő és impulzus csövezés.

▪

Optikai rendszerek teljeskörű kiépítése.

▪

Gyengeáramú rendszerek kivitelezése (Tűzjelző, CCTV, Beléptető, Struktúrált hálózat).
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Berendezés gyártás
▪

Több mint 20 éves szakmai tapasztalat a berendezés gyártás területén.

▪

Külföldi és Magyar megrendelői kör.

▪

Erősáramú kapcsolóberendezések gyártása 4000A-ig.

▪

Automatika és PLC szekrények gyártása.

▪

Schneider, Siemens, Legrand, EATON beszállítókkal való közvetlen szerződéses kapcsolat.

▪

300m2-es műhely minden szükséges berendezés gyártói eszközzel.

▪

Saját konstrukciós mérnöki tevékenység.

▪

Megvalósulási tervek készítése WS CAD, EPLAN szoftverrel.

▪

Igény esetén teljeskörű szolgáltatás, a legyártott berendezések telepítése, üzembe helyezése.
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Karbantartás, üzemeltetés
Az AMPER 99 Kft saját telephelyekkel és telepített szakemberekkel számos
iparvállalatnál lát el karbantartási és üzemviteli feladatokat.
▪ Karbantartási keretszerződés ipari vállalatokkal.

▪ Közép és kisfeszültségű villamos rendszerek időszakos karbantartása.
▪ Állandó villanyszerelői létszám biztosítása vevők részére.

▪ Hibakeresés és hibajavítás.
▪ 24 órás rendelkezésre állás.
▪ Több éves szakmai tapasztalat vasipari, papíripari, szeszipari és agrár
ipari Megrendelőknél.
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Központi anyagbeszerzés:
MOLKER Kft
AMPER 99 Kft központi anyagbeszerzését azonos tulajdonosi körben lévő
MOLKER Kft végzi, így a két Cég működése szorosan összekapcsolódik.
Előnyei:
▪ 300 Millió Forint érékben rendelkezésre álló raktárkészlet.
▪ 180 beszállítóval, gyártóval kiépített közvetlen szerződéses kapcsolat.
▪ 200 millió Forint hitelkeret AMPER 99 Kft részére.
▪ AMPER 99 Kft által rendelt anyagokra teljeskörű finanszírozás, ügyintézés,
logisztika.
▪ Külön konszignációs raktárkészlet AMPER 99 Kft berendezésgyártás és
kivitelezés részére.
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AMPER 99 Kft - Telephely

AMPER 99 Kft. cégbemutató

2017
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AMPER 99 Kft - Telephely

2017
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Tanúsítványok
▪ ISO 9001:2015
▪ ISO 14001:2015
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AMPER 99 Kft
Projektek
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Hamburger Hungária Erőmű 2014 - 2016
▪

Zöldmezős beruházás, 50MW vegyes tüzelésű erőmű

▪

Komplett földelő és villámvédelmi rendszer kiépítése

▪

Komplett erősáramú kapcsoló berendezések – NATUS

▪

– szállítása, telepítése.

▪

Teljes ABB hajtás rendszer telepítése.

▪

Az Erőmű teljes erősáramú kábellétra, kábeltálca

▪

rendszerének kiépítése.

▪

Erőátviteli kábelek szállítása, telepítése.

▪

Épületinstallációs rendszer – világítás és dug. Alj.

▪

hálózat - tervezése, kivitelezése.

▪

AUMA szelepek optikai és erőátviteli bekötése.

▪

ABB frekvenciaváltók és SIEMENS Simosec hajtások programozása.

▪

Teljes rendszer beüzemelésén való részvétel.

Szerződéses összeg: 3.400.000 EUR
Projektvezető: Szlis István, Horváth István
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Viresol Kft Gabona feldolgozó
2018-2019
▪

Zöldmezős beruházás, a gyár teljes energia elosztása

▪

3db 6/0,4kV-os transzformátorállomás telepítése

▪

16db 6/0,4kV-os transzformátor komplett nyomvonal

építése, kábelezése, bekötése.
▪

87 mező 0,4kV-os főelosztó, vezérlő elosztó, üzemi

Installációs szekrény tervezése, gyártása, telepítése,
kábelezése.
SCADA rendszer vezérlésének tervezése, kábelezése, telepítése.

▪

320, 420, 421 számú gyártó üzemek erőátviteli, gyengeáramú, pneumatikus, világítási,
villámvédelmi rendszerek komplett kiépítése.

Szerződéses összeg: 3.800.000 EUR
Projektvezető: Molnár János, Halász Ákos, Horváth István, Juhász Zsolt
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Hungrana 2017-2020
▪

B1862-001 Safe corn clening concept projekt

▪

B1853-001 4th Biomass Boiler projekt

▪

B2065-000 ATEX conformity in alcohol plants projekt

▪

20/0,4kV-os transzformátor állomás komplett szerelése, 20kV-os
kábelhúzás.

▪

Erősáramú és irányítástechnikai elosztó berendezések gyártása,
telepítése.

▪

Erősáramú és irányítástechnikai kábelnyomvonalak építése, kábelek szállítása, húzása,
bekötése.

▪

Robbanásbiztos készülékek bekötése.

▪

Terepi műszerek bekötése, loop tesztek, kalibrálás.

▪

Villámvédelmi rendszer kiépítése.

Szerződéses összeg: 800.000 EUR
Projektvezető: Horváth István
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Dunacell WF Milling elosztó
berendezések gyártása - 2020
▪

Schneider Prisma Plus P 3200A 7 mezős főelosztó berendezés tokozott sínes csatlakozással
PLC vezérléssel.

▪

Világítási elosztó berendezések gyártása

▪

Gépészeti főelosztó berendezés gyártása

▪

Csomagoló üzem technológiai elosztó berendezések gyártása

▪

Gyártási idő: 6 hét

▪

Megrendelő: Dunacell Kft

Szerződéses összeg: 185.000 EUR

Projektvezető: Szöllősi Péter
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Samsung Göd - 2017
▪

Schneider elosztó berendezések gyártása - 120 mező
▪

Schneider Prisma Plus P – 630A – 3200A-ig

▪

Schneider Prisma Plus G – 630A-ig

▪

Schneider Spacial – 630A – 800A-ig

▪

Megrendelő: Schneider Electric Zrt.

▪

Minden fő anyagot a Megrendelő biztosított.

Szerződéses összeg: 70.000 EUR
Projektvezető: Szöllősi Péter
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Hullámosító gép vezérlő elosztó
berendezések gyártása 2009 -től
▪

Technológiai elosztó berendezések gyártása a világ számos pontjára 2009-től folyamatosan.

▪

Leszállított berendezések: Új Zéland, USA, Kína, Thaiföld, Mexikó, Szaúd-Arábia

▪

Évi 16 – 20db hullámosító berendezés részére 50 mezőnyi technológiai vezérlő szekrény
gyártása.

▪

Berendezések komplett végellenőrzése, dokumentáció.

Szerződéses összeg: 260.000 EUR / év
Projektvezető: Szöllősi Péter

20

További referenciák:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PM7 beruházás (Dunaújvárosi új papírgyár) belső világítás, villámvédelem és épületvillamosság
szerelések
LEGO Nyíregyháza technológia telepítése
PM7 beruházás (Dunaújvárosi új papírgyár) ideiglenes energiaellátás és világítás hálózat kiépítése
Payer Industry Kft. Teljes üzemi műanyag fröccsöntő technológi a, szerelde, és csomagoló áttelepítése
bérelt csarnok épületből, saját építésű üzemcsarnokba
Hungrana Kft. területén Bioethanol üzem erőátviteli és műszeres-irányítástechnikai munkák
Dunaferr ZRT. Hideghengermű pácoló villamos és műszeres munkák
Hungrana Kft. területén 01 Kukorica fogadó átalakítása Bioethanol üzem erőátviteli és műszeresirányítástechnikai munkák
Hungrana Kft. területén Cukorüzem bővítés, erőátviteli és irányítástechnikai szerelések
Hungrana Kft. területén MIXBED irányítástechnikai szerelések
Hungrana Kft. területén ADSEP irányítástechnikai szerelések
Cetelem Bank ZRT. Budapest, Tölgyfa utcai Irodaépület villamos átalakítási munkái
Hungrana Kft. területén éves keretszerződés keretein belül kivitelezési és karbantartási erőátviteli és
irányítástechnikai szerelések
Dunaferr Zrt. Kokszoló III. exhauszter villamos felújítási munkái
Hungrana Kft. területén 03 üzem DEDERT bepárló üzem erőátviteli és irányítástechnikai szerelések
Dunaferr Zrt. nem termelő épületek és létesítmények villamos karbantartása
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További referenciák:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dunaferr Zrt. Hideghengermű teljes villámvédelmi rendszer tervezése és kivitelezése
Dunaferr Zrt. Kokszoló II. exhauszter villamos felújítási munkái
Groupama Biztosító Zrt. teljes épület villamos- és világításhálózat felújítása
Dunaferr Zrt. Kokszoló V.számú szárazoltó villamos felújítása
Dunaferr Zrt. Kokszoló 1000m3-es benzoltartály villamos szerelési munkái
ATEV Zrt. debreceni üzem villamos rekonstrukciós munkák
Pridgeon & Clay villamos főelosztó gyártás és betáp szerelés
Dunafin papírgyár középfeszültségű transzformátorok beszerzése, felépítése, beüzemelése
Hungrana Kft. Glután ház teljes villamos munkái
Dunaferr Zrt. Kokszoló szárazoltó villamos felújítása
Hungrana Kft. SCA2,SCA3 transzformátorok cseréje
Dunaferr Zrt. Hideghengermű csarnokvilágítás korszerűsítése
Dunaferr Zrt. Lemezalakítómű csarnokvilágítás korszerűsítése
Dunaferr Zrt. Kokszoló I. exhauszter villamos felújítási munkái
Hungrana Kft. Bioethanol I.üzem villamos munkái
Dunaferr Zrt. Kokszoló II. kokszosztályozógép villamos felújítása
Dunaferr Zrt. Kokszoló vonszoló mozdony villamos felújítása
Dunaferr Zrt. Hideghengermű hengerköszörű villamos munkái
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Összefoglalás
Az AMPER 99 Kft és partnerei a legjobb választás:

▪

Stabil pénzügyi háttér

▪

Gyakorlott projekt management csapat

▪

Komoly tervezési és kivitelezési tapasztalat a villamosipari beruházások terén

▪

Tapasztalat tűz és robbanásveszélyes (ATEX) technológiák telepítésének kivitelezésében

▪

Jól képzett humán erőforrás

▪

Jó infrastruktúra

▪

Megalapozott piaci információk

▪

Kiemelkedő ipari referenciák
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Köszönjük a
figyelmet!
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