A Direct-Line Kft.

Küldetésünk
"Társaságunk célja olyan korszerű termékek fejlesztése, gyártása és forgalmazása,
amelyek hosszú távon szolgálják az emberek valós szükségleteit.”

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu

Cégtörténet
A Direct-Line Kft. 1991-ben alakult színvonalas, rozsdamentes nyugat-európai
termékek forgalmazására. A tulajdonszerkezet alapításkor: 80 %-ban külföldi és
20 % magyar. 1994 óta 100 %-ban magyar.
Cégünk az árbevétel dinamikus növekedése következtében 1996-ban önálló
telephelyet létesített zöldmezős beruházás keretében az M0-ás körgyűrű közvetlen
közelében, ahol az új üzemcsarnokokban beindult a nemesacél feldolgozása, saját
fejlesztésű termékek gyártása is.
1997-ben Romániában, Kolozsvárott kereskedelmi képviseletet és termék áruházat
hoztunk létre. A piac bővülése 1998-ban szükségessé tette a gyártás megindítását,
valamint egy bukaresti iroda és raktár megnyitását.
Mára cégünk a központi telephelyen, Dunaharasztiban 80 munkatársat alkalmaz és
több szerződéses partnerrel dolgozik együtt.
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Integrált mérnöki tervezés

Ultrapreciziós megmunkálási
technológiák

Napkollektor rendszerek
tervezése és kivitelezése

Energiaracionalizálás,
energiamonitoring

Termék és technológia
fejlesztése

Saját termék gyártás
és forgalmazás

A nyereségünk visszaforgatásával kezdettől fogva nagy hangsúlyt
fektettünk a kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésére, mely
tevékenység a vállalat egyik meghatározó irányvonalává vált.
Időközben a kutatás-fejlesztés önálló üzlettággá nőtte ki magát.
Cégünk, a DIRECT-LINE Kft. az 1991 évi megalakulása óta számos
hazai és nemzetközi kutatás–fejlesztési projektet koordinál és bonyolít
le egyetemekkel és más kutatóhelyekkel közösen. Ezen projektek
nyomán valósult meg több szabadalommal védett termékünk,
melyekről jelen katalógusból tájékozódhat.
Termékeinkről, szolgáltatásainkról, valamint kutatási területeinkről
szívesen küldünk bővebb ismertetőt, valamint személyes találkozó
alkalmával szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.

Termékcsoportok
Az általunk kifejlesztett rozsdamentes acéltermékek számos előnyös
tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek nagy része az alkalmazott
nemesacél alapanyagnak a fizikai tulajdonságaira vezethető vissza.
A teljes innovációs láncot megvalósító cégünk a fejlesztés során a
módszeres tervezés eszköztárának minden lépését alkalmazza. Az ipari
formatervezés, a konstrukciós- és technológiatervezés, valamint a
gazdaságosság szempontjait egyaránt szem előtt tartó termékfejlesztés
eredményeként több termékcsoportunk alakult ki az elmúlt két
évtizedben.
Termékeink fő felvevő piaca az építőipar, az élelmiszeripar és a vegyipar.

Napkollektorok

Uszodák

Korlátok

Építőipari termékek

Kertészeti kiegészitők

Utcabútorok

Folyókák

Módszeres mérnöki
tervezés/gyártás

Szolgáltatásaink
Egyedi nemesacél termékek/fémszerkezetek gyártása
Lakatosipari szerkezetek, technológiai berendezések mérnöki
tervezése, teljeskörű helyszíni kivitelezése
●
Prototípus, kis- és nagysorozatú termékek tervezése és gyártása
●
Célgépek egységeinek tervezése és gyártása
●
●

A termékfejlesztés szempontjai
Korrózióálló, tartós kivitel
Esztétikus megjelenés
●
Lopás- és vandálbiztos
●
Gazdaságos és környezetbarát
gyártástechnológia és üzemeltetés
●
●

Megmunkálási technológiáink
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ultraprecíziós megmunkálás
3 és 5 tengelyes marás
Szikraforgácsolás
Lemezvágás lemezollón
Plazmavágás
Laposidom-, cső- és zártszelvény csiszolás
Laposidom-, cső- és zártszelvény polírozás
Csőhajlítás
Élhajlítás
Felületkezelés
Hegesztés (AWI, AFI, ponthegesztés)

Tanúsítványaink
Minőség- és környezeti irányítási rendszer működtetése az
MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN 14001:2005 szabványok szerint
●
MSZ EN ISO 3834-2-2006 hegesztő üzemi tanúsítás
●
Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) folyóka rendszereinkre
●

Uszodatechnika

Rozsdamentes alapanyag
Egyedi igények szerinti kialakítás
●
Egyenes vagy íves falak
●
Feszített víztükrű vagy skimmeres medencék
●
Higiénikus, könnyen tisztán tartható
●
Rendkívül hosszú élettartam
●
Igényes, esztétikus kivitel
●
Emeletre, tetőre is telepíthető
●
Régi medencék felújítására is alkalmas
●
Rendszerelemek széles választéka:
uszodarács, padlóbefúvó, vízköpők, létrák,
korlátok, látványelemek
●
●

Martfűi Uszoda

Vállaljuk
a
komplett
uszodarendszerek
tervezését, gyártását, telepítését!
Gozsdu Udvar

Csík Ferenc uszoda, Sopron

ZARA Hotel Continental Budapest
tető- és emeleti medence

Folyóka
rendszerek
Összefolyó
dobozok

Sávfolyókák

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Résfolyókák

Rozsdamentes alapanyag
Moduláris elemek
Anyagminőség igény szerint
Különböző lejtések és méretek
Nagy rácsválaszték
Dobozok alsó vagy oldalsó kifolyásúak
Bűzzárral, szennyfogóval ellátva
Különböző terhelési osztályokra gyártva
Egyedi igények figyelembevétele
Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezünk

Utcabútorok
Padok
Ülőkék
●
Szemetesek
●
Kerékpártárolók
●
Ivókutak
●
Terelő oszlopok
●
Terelő korlátok
●
Hirdetőtáblák
●
Csikkgyűjtők
●
Szökőkutak
●
Egyedi kül- és
beltéri létesítmények
●
●

Korlátok

●
●
●
●
●
●
●
●

Biztonsági vagy térelválasztó korlátok
Kül- vagy beltéri kortlátok
Rozsdamentes alapanyag
Kombinálható fával, üveggel, etc.
Esztétikus, dekoratív megjelenés
Különböző felületi kivitelek
Hosszú élettartam
Ellenáll kémiai behatásoknak

Vállaljuk egyedi igények alapján
korlátrendszerek tervezését, gyártását,
telepítését!

Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. –
aluljárók korlát elemei

Hajós Alfréd uszoda –
korlátrendszer

Marina part II. –

„Velence-tó kapuja” -

Bükfürdő -

erkélykorlátok

korlátrendszer

korlátrendszer

Gördülőelemes
hajtás

Újszerű nyomatékátviteli módszer
Magyar találmány, feltaláló:
Bogár István, Direct-Line Kft. munkatársa
●
Sok országban szabadalmaztatott
●
Kerekeket golyók kapcsolják össze
●
Horony geometria biztosítja a tiszta gördülést
●
Számos előny hagyományos fogaskerék
hajtással szemben
●

Gördülőelemes hajtás főbb jellemzői
●
●
●
●
●

Mindenfajta nyomatékátvitel megoldható
Magas hatásfok
Minimális indítási nyomaték
Egyszerű holtjátékmentesíthetőség
Tervezői flexibilitás:
✗ Tetszőleges tengelyelrendezés
✗ Kerekek méretaránya független az áttételtől
✗ Relatív forgásirány szabadon választható

Potenciális alkalmazási területek
Kitérő tengelyű hajtóművek
●
Gyorsító hajtóművek
●
Kenésmentes hajtóművek
(vegyipar, élelmiszeripar)
●
Hideg helyen üzemelő hajtóművek
(repülőgép, űrtechnika)
Kis méretű hajtóművek nagy áttétellel
●

Szennyvíz-

●

technológia
Szolgáltatásaink
Saját fejlesztésű, szennyvíztechnológai berendezések
forgalmazása
●
Egyedi berendezések tervezése, gyártása, telepítése:
●
Szeparátorok
●
Szalagszűrő prések
●
Átemelők
●
Vákuumbepárlók
●
Egyéb környezetvédelmi berendezés
●
Mechanikus csőtisztítás
●

Energiaracionalizálás

Szolgáltatásaink
Energia audit:
Felhasználási területek teljes felülvizsgálatáta
Cél-audit:
Kiemelt területek felülvizsgálata
Energia-workshop:
Megoldások kidolgozása az adott területen
dolgozók
tapasztalatainak,
javaslatainak
felhasználásával

Módszereink
Számítógépes energiamonitoring
Technológiai rendszerek analízise
●
Hőkamerás diagnosztika
●
Megújuló energiaforrások használatának
kiépítése, napkollektorok telepítése
●
●

Napkollektor
rendszerek
Saját fejlesztésű drain-back rendszerünk
jellemzői
Magas rendszerhatásfok, nincs közvetlen
hőveszteség
●
Fagyás, felforrás és áramkimaradás elleni
védelem
●
Nincs szükség nyomástartó edényre
●
Intelligens, felhasználóbarát vezérlés
●
Víz a hőátadó közeg fagyálló folyadék helyett
●
Nincs lappangó melegvíz, higiénikus
●
Gyártása és működtetése környezetbarát
●
Rozsdamentes acél alapanyag ellenáll
agresszív közegeknek
●
Szinte korlátlan élettartam
●
Alacsony fajlagos beruházási, karbantartási,
üzemeltetési költség
●

Szolgáltatásaink
●
●
●

Komplett napkollektor rendszerek tervezése
Rendszerelemek gyártása
Szerelés, telepítés

Informatikai
rendszer
A cégünk által fejlesztett Linux alapú HaXSoN© márkanevű hardver-szoftver integrált
rendszer Xwindow alapú terminálokat szervez hálózatba.
A professzionális használatra kifejlesztett informatikai rendszerben a felhasználók
kiszolgálását központi szerver látja el, amelyen az alkalmazások több felhasználós,
több feladatos logika szerint állnak rendelkezésre.

Rendszer jellemzők
Funkciók integrálása egy központi szerverbe
Alkalmazások 1 példányban, shareable futnak
●
Magas rendelkezésre állási fok
●
Nyílt forráskódú, zárt rendszer
●
Egyedi biztonsági rendszer,
nincs vírusproblematika
●
Rendkívül költséghatékony
●
Nagyszámú alkalmazás konzisztens környezetben
●
Nyelvek kezelésére locale-ok használata
●
Általános alkalmazások mellett különböző
programnyelvi fejlesztői környezetek
●
Teljeskörűen megvalósított hálózatos megoldás
●
Számos egyedi fejlesztésű automatizált kényelmi
funkciót tartalmaz
●
●

Szolgáltatásaink
●

●

●
●

●
●
●

Megrendelői igények felmérése,
harver infrastruktúra megtervezése
Hálózat kiépítése, nyomtatók és
egyéb perifériák illesztése
HaXSoN operációs rendszer telepítése
Jogosultságok és egyéb
paraméterek beállítása
Rendszeradminisztrátor betanítása
Rendszer üzemeltetése
Rendszeres karbantartás, frissítés

Termelésirányítási rendszer
●
●

HaXSoN rendszerbe integrált program
Teljeskörű kereskedelmi, gyártási és könyvelési
feladatok megoldására alkalmas

Ultraprecíziós
laboratórium

Tevékenységi körök
●
●
●
●
●
●

Optikai felületek esztergálása
Nagypontosságú keményesztergálás
Huzalszikraforgácsolás
3 és 5 tengelyes marás
Nagypontosságú méréstechnika
Termék- és technológia fejlesztés

Technológiai jellemzők
●
●
●
●
●

Klimatizált és pormentes környezet
Ultraprecíziós berendezések pontossága: 0.01 m
Megmunkálható alkatrészek keménysége: 50-70 HRC
Gyémánt szerszámmal elérhető pontosság: IT2-IT3
Keményesztergálással elérhető pontosság: IT3-IT4

Oktatási
tevékenység
Szakdolgozatok és
önálló feladatok
konzultálása

Doktori
disszertációk
konzultálása

Termelési
gyakorlatok

Egyetemi előadások és
gyakorlatok tartása

Gyárlátogatások
telephelyünkön

Nemzetközi egyetemi
együttműködések, tanulmányi
projektek lebonyolítása

Közéleti
szerepünk

●
●
●
●

Kutatás-fejlesztés területen házi konferenciák szervezése
Hazai és nemzetközi kiállításokon és konferenciákon való részvétel
Publikációk szakmai és közéleti kiadványokban
Szakértői tevékenység

Kiemelt
partnereink

Admatis – ESA:
Mesterséges hold
CERN: Large Hadron Collider

BME-Direct-Line
közös laboratórium

Fraunhofer Intézet
Aachen: easiTAP
pályázat

KFKI: Vákuumkamrás
ellipszométer

Látogasson el hozzánk, tekintse meg
honlapunkat:

www.dldh.hu
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2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
Tel: +36 (24) 492 111
Fax: +36 (24) 492 112
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