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Tisztelt Olvasó!

Újabb és újabb kihívások, 
melyekkel a járműgyár-

tóknak és forgalmazóknak 
meg kell küzdeniük az 

utóbbi években. Keresni kell 
a kitörési lehetőségeket, olyan 

extra szolgáltatásokat nyújtani, 
mellyel egyedibbé válhat egy 

vállalkozás, megtalálni azt a 
piac nyújtotta kevés lehetőséget, 

melyet még mások nem ismertek 
fel, nem valósítottak meg.

Kiadványunk célja, megismertetni vállalkozásunk 
termékeinek sokoldalú felhasználhatóságát, leginkább 
gazdasági környezetben.

Kiemelten fókuszálva a belső logisztikai folyamatok tá-
mogatására, az ezzel összefüggő költséghatékonyságra, 
a környezettudatos szemlélet és használat mellett.

Kiadványunk olyan vállalatok által mutatja be termé-
keink hasznosságát, egyediségét, akik már használják 
kerékpárjaik valamely változatát.

Molnár Péter
ügyvezető igazgató



A BI-KA Logisztika Kft. ré-
giónk piacvezető szállítmá-

nyozó és logisztikai szol-
gáltató társasága. Többek 

között az alábbi szolgáltatá-
sokkal áll megbízói rendelke-

zésére: belföldi és nemzetközi 
fuvarozás és szállítmányozás, 

vasúti szállítmányozás, túlmé-
retes, légi, konténeres, tengeri és 

veszélyes áruk szállítása, raktár-
logisztikai szolgáltatások, teljes 

körű vámügyintézés, szállítmány-
biztosítás, személyes logisztikai 

szaktanácsadás.

A szolnoki székhelyű BI-KA Logisztika Kft. immár 25 éves szakmai 
múltra tekint vissza, több mint 150 munkatárs foglalkoztatásával 
országos szinten is jelentős gazdasági szerepet tölt be. A BI-KA 
Logisztika Kft. kiemelt figyelmet fordít a növekvő megbízói igények 
maximális kiszolgálására és a komplex minőségi szolgáltatások 
nyújtására, ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a folyama-
tos fejlesztésre.
2015 novemberében járműflottájuk újabb bővítése mellett dön-
töttek, a mostani alkalommal azonban a környezettudatosságot 
és az egészséges életmódot szem előtt tartva a belső logisztikai 
folyamatainak megkönnyítését tűzte ki célul. A Csepel Kerékpár 
Kft. ügyvezető igazgatója, Molnár Péter adta át vállalatuk első két 
Factory Bike kerékpárját. Ezen rendhagyó beszerzéssel egy új irá-
nyú bővítés és innováció felé lépett a logisztikai vállalat, amelynek 
köszönhetően a belső információáramlás is gyorsabbá válhat.
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A Stadler Rail Csoport 
egy nemzetközi, független 

vasúti járműgyártó válla-
lat. A cégcsoport Svájcban, 

Németországban, Lengyel-
országban, Magyarországon, 

Csehországban, Olaszország-
ban, Algériában és Fehérorosz-

országban van jelen. A társaság 
személyszállító vasúti kocsikat 

és dízel-elektromos mozdonyokat 
is gyárt, továbbá globális piac-

vezetőnek számít a fogaskerekű 
járművek piacán.

A Stadler 2009-ben Szolnokra telepített üzemegysége a FLIRT vonatok alumínium 
karosszéria elemeinek összeállítását végzi.
A svájci központú vállalat néhány évvel ezelőtt bővített, egy új tevékenységet meg-
honosító fejlesztést valósítva meg, mely által gyártókapacitását jelentősen növelte.
Factory Bike kerékpárflottájukkal erősítik belső logisztikai munkájukat. Korábban 
nem rendelkeztek belső használatú kerékpárokkal. A megrendelt kerékpárflottájuk 
Szolnokra, néhány, leginkább prémiumkategóriás felszereltségű darab pedig Né-
metországba, a tulajdonosi kör tagjaihoz került. Az általuk komoly igénybevételnek 
kitett kerékpárokat, az üzemegységek közötti közlekedésre és kisebb alkatrészegy-
ségek szállítására használják leginkább. Kapcsolattartásunk folyamatos a vállalat-
tal, az egyedi igényeikre tervezett és elkészült, képen is látható kerékpárflottájukat 
folyamatosan bővítik.
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A McHale egy családi 
vállalkozásként indult, 

melyet Padraic és Martin 
McHale testvérpár alapított. 

Az elmúlt 30 évben speciális 
mezőgazdasági gépek sorát 

fejlesztették ki, elsősorban 
bálázó- és bálacsomagoló 

gépeket, a köt és szögletes 
szenázs bálák, valamint a 

hengeres széna és szalma bálák 
készítéséhez. A McHale hengeres 

bálázógépek és bálacsomagoló 
gépek a világ több mint 50 országá-

ban dolgoznak.

A McHale Hungária Kft.,mint a professzionális bálázó gépek gyártója felismerte a 
Factory Bike kerékpárok szerepét és beillesztette logisztikai folyamatainak gördü-
lékeny ellátásába. A társaság már ezt megelőzően is használt céges kerékpárokat, 
de több okból is a váltás mellett döntöttek. Ezen okok egyike a kerékpárok gyenge 
minősége és az utógondozás hiánya volt. Tanácsadásunkat, helyszíni felméré-
sünket követően először a szolnoki üzemükbe rendeltek néhány darab kerékpárt, 
melynek elégedettségét jól tükrözi, hogy ezt követően írországi üzemükbe is szállí-
tottunk kerékpárokat az üzemegységek közötti közlekedésre, illetve egyes speciális 
változatukat kisebb alkatrészegységek szállítására. 
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A Ferzol Kft. már több 
mint 25 éve áll partnerei 

rendelkezésére fémleme-
zek megmunkálásában. 

A vállalat egyszemélyes 
vállalkozásból több mint 400 

főt foglalkoztató, - így térsége 
egyik meghatározó – munkál-

tatójává fejlődött ez idő alatt. 
Főbb értékeiknek a vevő cent-

rikusságot, a magas minőségű 
termékek előállítását, a színvona-

las szolgáltatást, a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazását, és a 

hosszú távú stabilitást tekintik.

Főbb profiljaik közé tartoznak többek között a 2D és 3D lézervágás, stancolás, élhajlí-
tás, sajtolás is, de felületkezeléssel, porfestéssel és szereléssel is foglalkoznak, tehát 
ők igencsak otthon vannak a lemezmegmunkálásban, köszönhetően többek között 
nagyléptékű fejlesztéseiknek. A Ferzol szlogenje „Csúcstechnológia a lemezmegmun-
kálásban”, amely jól érzékelteti a vállalat nyitottságát és igényét, illetve fejlesztési 
irányait a korszerű technológiák terén. Pontosságuk, precizitásuk megmutatkozott a 
Factory Bike kerékpárjaik megrendelésekor is, hiszen műszaki szakemberek lévén, 
nagyon pontos egyedi elképzelések és paraméterek alapján adták le igényüket, elké-
szítendő kerékpárflottájukra vonatkozólag. Korábban nem rendelkeztek még vállalati 
kerékpárokkal, javaslatunkra rendelték meg flottájukat, mely meglepetést okozott a 
dolgozók körében, de nagy örömmel fogadták, hiszen az üzemegységek közötti közle-
kedés és az esetleges alkatrész mozgatás jelentősen lerövidült számukra. A kerékpá-
rok némelyikénél bekövetkezett műszaki hibaelhárítást 24 órán belül megoldottuk, és 
visszaszolgáltattuk őket a vállalat részére, ezzel is elősegítve a mielőbbi használatot. 
A kerékpárok nagy terhelhetősége számukra is hasznosnak bizonyult. Vállalatukkal 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és rugalmasan teljesítjük eseti kéréseiket.
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A nyugalmat, harmóniát 
és természet közelisé-

get árasztó négycsillagos 
Aquarell Hotel az Alföld 

kapujában, Cegléden, Buda-
pesttől mindössze 65 km-re 

található, igényes és kultu-
rált környezetben. A szálloda 

elegáns berendezései, magas 
színvonalú szolgáltatásai, sze-

mélyzetének szakértelme garan-
tálja a kikapcsolódást, konferen-

ciatermei pedig alkalmasak szinte 
minden jellegű rendezvény sikeres 

lebonyolítására.

A szálloda gyógy-és wellness részlege csaknem minden igényt kielégítve ké-
nyezteti a pihenésre vágyó vendégeket. Étterme biztosítja a kulináris élvezeteket, 
szezonálisan változó étlapja tartalmaz helyi jellegű ételeket, de jelen vannak náluk 
a tradicionális hazai és nemzetközi konyha ínyencségei is. Természetesen a hotel 
jellegéhez hűen, wellness ajánlataik is helyet kaptak az étlapon.
Maximálisan törekednek a felmerülő igények kielégítésére, lehet az magáncélú 
pihenés, kikapcsolódás, vagy akár vállalati rendezvény. Akár beltéri akár kültéri 
programokról legyen is szó, a szálloda és környezete remek lehetőségeket kínál.
Javaslataink alapján változatos Factory Bike flottát alakítottak ki és rendeltek meg, 
kerékpár kölcsönzési céllal, mellyel lehetővé tették az aktívabb szabadidőtöltést a 
vendégek számára.
A kikapcsolódás ezen alternatívája szabadabb, egészségesebb és környezetkí-
mélőbb módon teszi lehetővé a város és környéke felfedezését.

Factory Strongaquare l l ho te l . hu



A nemzeti sírkert a Nem-
zeti Emlékhely és Kegye-

leti Bizottság (NEKB) által 
annak minősített temető, 

hősi temető, hősi temetési 
hely, továbbá temetke-

zési emlékhely, kegyeleti 
emlékhely, temetési helyek 

összessége, ahová a magyar 
történelem és kultúra jelentős 

alakjainak sírjai tartoznak. A 
védettségről az NEKB dönt, a 

védetté nyilvánított sírok nem 
felszámolhatók, felettük a ren-

delkezési jogot a Nemzeti Örökség 
Intézete (NÖRI) gyakorolja, így 

minden védett sírral kapcsolatos 
kérelmet a NÖRI-hez kell benyújtani. 

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) azzal a céllal jött 
létre, hogy a nemzeti emlékezetet intézményes keretek között ápolja. 
A NÖRI, mint központi költségvetési szerv, központi hivatal– többek 
között - a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkárságának 
feladatait is ellátja.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra a Nemzeti Örökség Intézeté-
nek megrendelése, melynek keretében a Fiumei Úti Nemzeti Sírkert 
dolgozóinak munkáját megkönnyítve speciálisan az igényeikre 
szabott kerékpárokat gyártottunk. Ezt újabb megrendelés követte, és 
folyamatos utógondozással állunk rendelkezésükre.
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A Hu-Mago Kft. üzletbe-
rendezések tervezésével és 

kivitelezésével foglalkozik. 
Komplex szolgáltatást nyúj-

tanak az egyedi igényeknek 
megfelelően, a látványterv 

elkészítésétől a kivitelezésig. 
Szolgáltatásaikat kiskereske-

delmi üzletek illetve akár raktár-
bázissal rendelkező vállalatok is 

egyaránt igénybe veszik. Lehető-
séget biztosítanak különböző üzleti 

berendezések bérlésére is.

Az első néhány darab kerékpár a vállalkozáson belüli logisztikát segíti, 
az újonnan megrendelt flottának más szerepet szántak. A cél, hogy 
az átadásra került Factory Bike flottával a munkáltató elsősorban a 
dolgozók lakhely és munkahely közötti ingázását segítse elő, környe-
zettudatosabb módon, nem mellesleg a mozgás örömét visszaadva, 
az egészségükre gyakorolt pozitív hatásokról nem is beszélve. Ékes 
példája ez a Factory Bike kerékpárok többcélú felhasználásának. Elő-
remutató gondolat részükről, hogy így is támogatják dolgozóikat, nem 
csak a belső munkahelyi feladatokra használják kerékpárflottájukat.

2016 legtöbb Factory Bike kerékpárját vásárolt vállalkozása.

Factory Strongwww.hu-mago.hu



A Társaság Magyarország és 
az Észak-alföldi Régió egyik 

legjelentősebb vízi közmű 
szolgáltatójaként három nagy 

állami tulajdonú regionális 
és több települési rendszert 

üzemeltetet. Jelenleg a TRV Zrt. 
262 település, több mint 660.000 

lakosának ivóvízellátásáról  
gondoskodik, és járul hozzá a  

régió mezőgazdasági és ipari vízigé-
nyeinek kielégítéséhez,csatornák 

üzemeltetésével, öntözéssel. 
w w w . t r v z r t . h u

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. büszke arra, hogy napi tevékenységével az életet,  
a jövőt szolgálhatja azzal, hogy részese lehet az életet jelentő egészséges ivóvíz biztosításának, 
 hogy hozzájárulhat a környezet védelméhez a szennyvizek elvezetésével és tisztításával.
A TRV Zrt. komoly előrelépést tett, úgy döntött, hogy meglévő gépjármű flottája mellé 
kerékpár flottát is állít, a hatékonyabb munkavégzés szolgálatába. 
Bár nyilvánvalóan elsősorban a hatékonyabb és költségkímélőbb munkavégzésre helyeződött  
a hangsúly, de egyúttal segítették munkatársaikat is, a kerékpárokkal ingázhatnak  
munkahelyük és lakhelyük között, illetve magáncélra is használhatják azokat.
Környezetük megóvására is jótékonyan hat a kerékpárok használata, hiszen ha  
belegondolunk, hogy közel kétszáz darabos flottájuk, adott esetben kiváltja gépjárműveik  
egy részét, komoly környezeti terheléstől óvják meg közvetlen életterünket. 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt . a legnagyobb megrendelőnkké vált belföldön,  
e komoly flotta üzembe állításával.
Kerékpárjaikat utógondozásunk keretében folyamatosan karbantartjuk, igényeiknek  
megfelelően.



A QUICK 2000 Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. mint 

tervezéssel és kivitelezéssel 
foglalkozó gazdasági társaság, 

speciális tervezési és kivitele-
zési területen - leginkább  

vegyészet és épületgépészet - 
végzi tevékenységét.

Üzemek tervezésével, egyedi beren- 
dezések, szerszámok gyártásával, 

valamint üzemek technológiai 
szerelésével foglalkoznak  az ország 

határain belül és kívül egyaránt. w w w . q u i c k 2 0 0 0 . h u

Megrendelőink elsősorban hazai és külföldi vegyipari, gyógyszeripari 
cégek, nemzetközi multinacionális vállalatok, illetve piacvezető magyar 
gyárak, vállalkozások. 2003 óta saját tervezésű, PLC vezérléssel ellátott 
különböző méretű gyógyszeripari gyúró- granuláló berendezéseket külföldi 
megrendelők részére is szállítottunk. Ezek az általunk gyártott berendezések 
működnek Kínában, az USA-ban, Svájcban, Németországban, Koreában és 
Taiwanon. A világszínvonalú berendezések több nemzetközi szakkiállításon 
is sikeresen szerepeltek.

Igényességük, környezettudatosságuk tükröződik céges kerékpárflotta 
megrendelésük kapcsán is. 
Cégarculatukra tervezett Factory Bike kerékpárjaikat Tiszavasvári  
központjukban és üzemi területükön használják.



A közel három évtizede 
alapított Jász-Plasztik Kft. 

több országban jelen lévő,  
sok ezer főt foglalkoztató 

cégcsoportja, megyénk egyik 
legnagyobb munkaadója.

Olyan vállalategyüttes, amely az 
általa gyártott és forgalmazott  

termékeknek köszönhetően európa 
szinte minden háztartásában jelen  

van és olyan gazdasági szervezet,  
amely sikereinek záloga a több  

lábon állásban,  a folyamatos  
fejlődésben rejlik.

w w w . j p . h u

Mint meghatározó munkaadó vállalat nagy hangsúlyt helyez a 
dolgozók munkafeltételeinek javításához és a munkábajárásának 
biztosításához.
A dolgozói munkábajárás támogatásához 2017. júniusában 5 kerék-
párból álló flottát rendeltek meg.
Majd a kerékpárok használatának eredményességéből eredően  
a kedvező elégedettségi visszajelzések után augusztusban újabb  
5 darab céglogóval feliratozott kerékpár került átadásra.



A Jopp Interior Hungary Kft. 
az egy évszázada alapított, 

negyedszázada a Büchts 
család tulajdonában levő, 

németországi székhelyű, több 
területen is jelenlévő és ismert 

autóipari cégek beszállító  
vállalata.

w w w . j o p p . c o m / h u

A szolnoki telephely vezetőink 
egészségtudatos szemléletéből 
fakadóan 2017. júniusában dolgozói 
munkábajárás támogatására rendelt 
2 darab férfi és 2 darab női kerékpárt, 
amelyek precízen az igényeknek 
megfelelően kék alapon fehér és fehér 
alapon kék logókkal ellátva kerültek 
átadásra.



w w w . t h y s s e n k r u p p . c o m

A jászfényszarui Ipari Parkban 2018 tavaszán megvalósult 
új gyártóüzem létrehozásakor, a munkavállalók részére meghírdetett 
munkahelyi fotópályázat nyertesei részére történt 3 db, 
Thyssenkrupp cégarculattal elkészített és feliratozott kerékpár átadása.

A kiváló minőségben átadott kerékpárokhoz ajándék első kosarat biztosítottunk.A liechtensteni központú 
thyssenkrupp Components 

Technology budapesti 
leányvállalataként 1999 óta 

foglalkozik személyautók 
elektromos kormányrend-

szerének fejlesztésével,  
a cégcsoporton belül egyedüli 

elektronikai és szoftverfejlesz-
tési kompetenciaközpontként.

Elkötelezett abban, hogy, a neves 
autógyárak igényeit kiemelkedő 

minőségű, innovatív termékekkel 
elégítse ki. 



A Béres Gyógyszergyár Zrt. 
több mint negyedévszázados 

múlttal rendelkező, napjainkban 
már közel 500 főt foglalkoztató 

nemzetközi rangú vállalatcsoport 
meghatározó szereplő a hazai  

gyógyszeriparban és egyben  
Szolnok városának egyik  

legnagyobb foglalkoztatója.

w w w . b e r e s . h u

A 2018 tavaszán megvalósult szolnoki fejlesztéseknél logisztikai 
igényeiből fakadóan a gyártó csarnokok közötti áruszállítás  
gyorsabb és költséghatékonyabb megvalósulása érdekében 
2018 májusában került átadásra 9 db, nagy teherbírású, 
háromkerekű Factory Bike kerékpár.

A logisztikai igényeknek megfelelően, a speciális szállítófelülettel 
ellátott kerékpárok a gyár arculatához illően zöld alapon fehér 
logóval készültek el.



Molnár Péter – innováció a logisztikában 

A jelenlegi üzleti világ kihívásának leginkább úgy tudunk megfelelni, vállalkozást fejleszteni, ha új utakat, új megoldásokat 
keresünk, profilt bővítünk, megkeressük azt a piaci rést, melyet mások nem vagy csak kevesen találtak meg- vallja Molnár Péter 
a FB projekt ötletgazdája és megalkotója. Az ötlet tulajdonképpen meglévő vállalkozásának egy új szegmensévé vált. A Csepel 
Kerékpár Kft. tulajdonos ügyvezetőjeként vállalkozása kerékpár nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységet folytat, mely 
új ötletének mozgatórugójaként szolgált. Inspirálóan hatott rá a kerékpárok többcélú felhasználási lehetősége, egyedi arculatok 
elkészítése, melyekkel vállalatok, közintézmények, hotelek, ipari létesítmények is használhatják a speciális kerékpárokat,-és mint 
azóta bebizonyosodott külső logisztikai folyamataik költséghatékony támogatására. Az egyszeri megrendelést újabbak követték, 
új igényekkel, melyek új megoldásokra vártak. A megrendelések növekedésével arányosan alakult ki a technológiai feladatsor, 
gyártási folyamat. Természetesen mivel nincs két egyforma megrendelés, így a tanulási folyamat sem ér véget. Vállalkozásunk 
igyekszik megfelelni minden felmerülő igénynek, és megvalósítani azokat. Célunk közvetíteni a vállalkozások számára a kerékpá-
rok használhatóságában rejlő sokoldalú lehetőségeket.

Keressen bizalommal, amennyiben környezetbarát és logisztikai szempontból hatékony cégarculatot szeretne! Építse fel saját, 
egyedi kerékpárját. Mi megtervezzük, legyártjuk és karbantartjuk, vállalkozásának és piaci elvárásának igényeire szabva!



Factory Cargo

Factory 26-28 A

Factory Strong

Factory 26-28 B

Factory Comfort / férfi

Factory 20 Factory 20/3

Factory Comfort / noi

Típusaink Elektromos típusaink

E felület  felmutatásával 10%  
“kupon kedvezmenyt”  biztosítunk!



Egyedi, cégre szabott ajánlatok:
+36 20 374-1010

Tisza-tavi
kerékpáros centrum

Kerékpár kölcsönzés
túravezetés, csapatépítés

www.bringaelmeny.hu

Háromszintes kerékpáros központunkban
300 kölcsönözhető kerékpárral 
és látványteraszos kávézóval várjuk.

Túrák igény szerinti összeállítása,
kísérő autó biztosítása, mobil szervízzel,
nagy létszám egyidejű lekötése, mozgatása.


