
Bán László 2007-ben egy kínálkozó új lehetőséget megragadva megalapította a szombathelyi 
székhelyű Bán Manufacturing Support Kft-t. A családi vállalkozás tevékenysége kezdetben ja-
varészt a nagy multinacionális bérgyártók és OEM gyártók telephelyein alvállalkozóként végzett 
gyártási részfolyamatokból, kisebb részt pedig a cég csarodai fióktelepén – ekkor még csak bérelt 
helyiségekben – történő válogatási és javítási feladatokból tevődött össze.
Az eredmények előremutató szemlélettel történő folyamatos visszaforgatása tette lehetővé olyan 
kulcsfontosságú technológiai és emberi erőforrás fejlesztések megvalósítását, melyek nélkülö-
zhetetlenek a hosszabb távú célkitűzések eléréséhez.
Az országban egyedülálló módon saját tulajdonban lévő Finetech HVR és Finetech Fineplacer 
javítóállomásokat követte 2009-ben a Martin kemence, 2010-ben az alkatrész szárító szekrény, 
2011-ben a 3D mérőgépek beszerzése, majd 2012-ben egy teljesen új SMT gyártósor csatar-
endbe állítása. A személygépkocsikon kívül áru- és személyszállításra is alkalmas kisbuszokkal, 
valamint egy nagyobb raktérrel rendelkező Mercedes Sprinterrel bővült a járműpark is.
A géppark fejlesztése mellett a cég a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet munkavállalói meg-
tartására és folyamatos képzésére. Az emelt szintű elektronikai továbbképzésen túlmenően az 
elektroműszerészek a cég saját IPC-A-610 és IPC-7711/7721 minősített trénerének segítségével 
sajátíthatják el a szükséges ismereteket, illetve mélyíthetik el tudásukat. A Finetech technikusok 
németországi tréningen szerezték meg a gépek üzemeltetéséhez, programozásához, karbantar-
tásához szükséges kompetenciákat. A nagyvállalatoknál már jól vizsgázott, összeszokott, képzett, 
tapasztalt, önálló és felelősségteljes munkavégzésre képes szakembergárda jelentős értéket 
képvisel a cégen belül.
A kínált gyártástechnológiák és szolgáltatások palettájának fröccsöntéssel, köszörüléssel, sz-
erszámkarbantartással és összeszereléssel való további bővülését hozta magával termelés megin-
dulása 2011-ben a beregszászi Bán Ukrajna üzemben. Ennek létjogosultságát bizonyítja, hogy a 
következő évben már jelentős fröccsöntési kapacitásbővítés vált szükségessé.
Nagy mérföldkő a Kft. életében a 2012-es esztendő, amikor is átadásra került az Európai Uniós 
pályázati források bevonásával, a Magyar Állam és a helyi önkormányzat kiemelt támogatásával, 
„zöldmezős beruházás” keretében felépített saját tulajdonú, 1000 m2-es gyártócsarnok. A nem 
mindennapi helyszínválasztást indokolja egyrészt, hogy Csaroda a tulajdonos ügyvezető igazgató 
szülőfaluja, aki fontosnak tartotta, hogy ha már lehetősége nyílt rá, akkor az ebben a szűkebb 
hazájának számító, hátrányos helyzetű kistérségben élőknek teremtsen új munkahelyeket. Más-
részt a település földrajzi fekvése is igen kedvező a magyar-ukrán-román határ, valamint az M3-as 
autópálya befejező szakaszának közelsége miatt. Maga a csarnok napjaink ipari követelményeinek 
maximális figyelembe vételével tervezett és kivitelezett gyártóhely, magas színvonalú műszaki 
felszereltséggel, ember-cipő-padló eljárással rendszerben mérhető teljeskörű ESD védelemmel, 
igény esetén Level 5 (1000) tiszta térrel, valamint a teljes készletre biztosítással rendelkező raktár-
ral. Emellett újabb komoly előrelépést jelent a szintén ebben az évben sikeresen megszerzett TÜV 
Süd ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 tanúsítvány.
A 2013-as év elején a meglévő épület kibővítése mellett egy második gyártócsarnok felépítése 
kezdődik Csarodán, valamint az alkalmazotti létszám folyamatos növelése, a géppark további fe-
jlesztése a magyar és az ukrán üzemegységekben egyaránt, illetve a több lábon állás jegyében 
már fejlesztés alatt álló, saját tervezésű és gyártású termékekkel való megjelenés a piacon.
A Bán cégcsoport az innovatív gondolkodásmód és az eddigi működés eredményeképp immáron 
a lehetőségek széles tárházával áll partnerei rendelkezésére, legyen szó SMT bérgyártásról, kézi 
beültetésről, összeszerelésről, javításról, átmunkálásról, tesztelésről, válogatásról, alkatrész szintű 
hibakeresésről, műanyag alkatrészekről, vagy akár komplett elektronikai késztermékek gyártási 
folyamatáról a mérnöki támogatással megvalósított projekttervezéstől kezdve, akár az értékesítés 
utáni támogatással bezárólag.

Fedezd fel Te is az új lehetőségeket!

Bán 
Manufacturing 
Support Kft
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ipari
tevéKenySég

SMt gyártás 
.paszta nyomtató
.beültető gép
.kemence

Finetech HVR (prototípus 
gyártáshoz)
Finetech Fineplacer (pro-
totípus gyártáshoz)

.Szárító szekrény

.Tiszta tér
 

Bérmunka
.operátori munka bármi-
lyen létszámmal

.operátori munka akár a 
vevő telephelyén

.akár havi 300 ezer mobil 
telefon összeszerelése

.mérnöki szolgáltatások: 

.projekt vezetés

.mérnöki szolgáltatások: 
minőségirányítási tá-
mogatás

.esztétikai kritériumoknak 
megfelelő válogatás

.IPC 610 CIT és CIS tanúsí-
tott dolgozók

.IPC 7711/21 CIT és CIS 
tanúsított dolgozók

Hibakeresés /javítás
.BGA alkatrészek 
újragolyózása

.BGA csere

.Akár havi 100 ezer db 

.BGA alkatrész csere

.Finetch HVR

.Finetech Fineplacer

.Kalibrált mérőműszerek

.Mikroszkópok javításhoz, 
ellenőrzéshez

.Alkatrész szárító szekrény

.IPC 610 tanúsított techni-
kusok

.PC 7711/21 tanúsított 
technikusok
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Összeszerelés
.operátori munka 
bármilyen létszám-
mal

.operátori munka akár 
a vevő telephelyén

.akár havi 300 ezer 
mobil telefon össz-
eszerelése

.érzékeny szereléshez 
tiszta tér

.teljes ESD control

.alacsony szerelési 
költségek

.PC 610 CIT és CIS 
tanúsított dolgozók

.IPC 7711/21 CIT és 
CIS tanúsított dol-
gozók 

Méréstechnika 
.3D mérgépek
.kalibrált 
mérőeszközök

.kalibrált tápegységek

alkatrész mentés 
.Martin kemence BGA 
újragolyózáshoz

.Finetch HVR

.Finetech Fineplacer

.Kalibrált 
mérőműszerek

.Mikroszkópok javí-
táshoz, ellenőrzéshez

.Alkatrész szárító 
szekrény

.IPC 610 tanúsított 
technikusok

.IPC 7711/21 tanúsí-
tott technikusok
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fröccsöntés
.Fröccsöntés 35 és 
250 tonna közötti 
záróerővel

.Vertikális forgóasztal-
lal szerelt fröccsöntés 
90 tonna záróerőig
bármilyen alapanyag 
feldolgozása

.betétes fröccsöntés 
(insert moulding)

.nagy pontosságú 
alkatrészek fröccsön-
tése

.gyártástervezési 
támogatás tapasztalt 
mérnök csapattal

Szerszám karban-
tartás
.Magas minőségi 
elvárásoknak 
megfelelő szerszám 
karbantartás

.Vevő támogatás sz-
erszám tervezéshez, 
és gyártáster-
vezéshez

.megbízható ukrán 
és magyar szerszám 
gyártó alvállalkozók
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Minőségirányítás
.TÜV által tanú-
sított ISO 9001 
minőségirányítási 
rendszer

.termék életcik-
lus menedzsment 

.tervezéstől a tömeg-
gyártásig

Összeszerelés
.3 műszakos munka-
rend

.tapasztalt operátorok

.alacsony költségek

Köszörülés
.nagy pontosságú 
köszörülés

.betétes fröccsöntés-
sel készült termékek 
köszörülése
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complete lEd lamp
.low consumption (16W)
.high brightness
.replace a 120W incandes-
cent lamp

.more colors available

.more shape available

.high efficiency

lEd bulbs
.low consumption 
(1.6 – 3.8 W)

.high brightness

.almost all type of sockets 
available

.low temperature
 

lEd spot:
.low consumption (6 W)
.high brightness
.can be built in
.low temperature
 

lEd tube light:
.low consumption (9.5 W)
.high brightness
.low temperature
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