
VASÖNTVÉNYEK, ÖNTÖTTVAS 
VÍZHÁLÓZATI SZERELVÉNYEK, 
GÉPÖNTVÉNYEK GYÁRTÁSA



Lemezgrafitos és gömbgrafitos vasöntvények 
gyártását kínáljuk kis- és középszériákra, 
maximum 700 kg-os egységsúlyig a gépipar 
bármely területén, akár az öntőminta készítéssel 
együtt. 

Az üzemet 1894-ben alapították Mohácson. 
Eleinte mezőgazdasági kisgépek gyártásával 
és javításával foglalkozott. Az évek során 
folyamatosan fejlődött. A korszerű technológiák, 
berendezések megléte, illetve a tapasztalt 
dolgozói állomány garancia a minden igényt 
kielégítő minőségi öntvényekre. 
A gépipar bármely területén jelentkező 
öntvényigénynek igyekszünk eleget tenni. 
Gépgyártási tevékenységünkben jelentős helyet 
foglalnak el a különféle öntvények, gépalkatrészek, 
berendezések megmunkálása, gyártása, szerelése. 
Igény szerint az öntvényeink felületét alapozó 
festéssel vagy többrétegű festékrendszerrel, akár 
horganyzással vagy szinterezéssel látjuk el.
A vállalat tevékenységének fontos eleme a 
gyártóeszköz készítés. Különféle alapanyagokból  
(fa-, fém-, műanyag) öntőminták és 
magszekrények készítését vállaljuk akár 
hagyományos, akár modern 3D technológiával, 
szoftveres támogatással. 

BEMUTATKOZÁS



Lemezgrafitos szürkevas-öntvény az EN 
1561:2000 szerint EN-GJL-200 (Öv 200; GG 20) és 
EN-GJL-250 (Öv 250; GG 25)-ös minőségben.

Gömbgrafitos öntöttvas az EN 1563:2000 szerinti 
minőségekben.

Gyártási kapacitásunk évi 4000 tonna öntöttvas 
(kéziformázással és félautomata formázógépekkel).

Gyártható öntvényméretek: minimum  
50x50x50 mm, maximum 2500x1500x800 mm

Gyártható öntvénysúlyok: minimum 0,5 kg,  
maximum 700kg

Minimális falvastagság: 6-8mm

Az általunk gyártott öntvények az alábbi 
sajátosságokkal rendelkeznek:
Jó megmunkálhatóság

Jó nyomásállóság

Jó kopásállóság

Egyenletes felületi keménység

Jó csiszolhatóság

KVALITÁSAINK



Öntöttvas utcabútorok, díszes öntvények, főként kandeláber oszlopok, terelőoszlopok, 
faverem rácsok, hulladékgyűjtő oszlopok, padlábak, kerti grillező eszközök, valamint 
kerítés elemek. 
Bármely öntvényigényt igyekszünk kvalitásaink szerint kielégíteni. A kis darabszámú, 
egyedi öntvényigényeket is ki tudjuk elégíteni a nagy kézi formázó kapacitásunkkal. 

UTCABÚTOROK, 
DEKORÁCIÓS ELEMEK



UTCABÚTOROK, 
DEKORÁCIÓS ELEMEK



www.vasontode.hu

MOHÁCSI VASÖNTÖDE IPARI
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Tel.: 36 (69) 322-733
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Mohács

Vállalatunk 2012 óta egy cégcsoport tagjaként működik, mely a vasöntvények gyártásán 
felül a különféle hulladék anyagok begyűjtésével, kezelésével, másodnyersanyagok 
értékesítésével foglalkozik, valamint lakatosüzemi tevékenységet is folytat. 

Embléma vektorosSteel Metal Kft.
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www.s-metal.hu www.lakatosuzemmohacs.hu


