
Minőségi alumíniumöntvé-
nyeket gyárt az idén tízéves 
Alu Casting Support Kft. 
Termékeikkel jelen vannak 
a pneumatikában, az autó-
iparban, illetve ipari gépek 
gyártásában. Az elmúlt tíz év 
alatt elért folyamatos fejlő-
dés többek között a profesz-
szionalitásnak, a megbízha-
tóságnak, és a munkatársak 
megbecsülésének köszön-
hető – avat be minket Uwe 
Friese cégvezető, aki már 45 
éve dolgozik az iparágban.

– Honnan indult és hogyan fejlődött a cég 
az elmúlt tíz év alatt?

– Még 2011 novemberében öt emberrel 
kezdtük el a munkát. Az első időszakban au-
tóipari termékeket gyártottunk, mint például 
motortartó bakok, üzemanyagpumpák alkatré-
szeit. Később nyitottunk más termékek felé is a 
pneumatika és az ipari gépek piacán, hiszen az 
autóipar igénye meglehetősen hullámzó. 2012-
ben 10 millió forint volt az árbevételünk, épp-
hogy ki tudtuk fizetni a dolgozókat. 2013-ban 
már 170 millió forint volt az árbevételünk. Egy 
év múlva stratégiai döntést hoztunk: tulajdo-
nostársként egy német partnert is bevontunk, 
ennek köszönhetően onnan is egyre több meg-
rendelés érkezett. Ahogy nőtt a cég, úgy nőtt 
az alkalmazottak száma is, ma már 35 emberrel 
dolgozunk. Természetesen a növekedéssel nőtt 
az árbevételünk, amely tavaly egymilliárd forint 
volt, idén 1,3 milliárddal számolunk. A minőség 
gyártásához profi csapat is kell, akik kötődnek 
a céghez. A kezdetektől arra törekszünk, hogy 
kitanítsuk, megbecsüljük és megtartsuk az 
embereinket. Ők igazából nálunk tanulják ki 
a szakmát, mert Magyarországon nincs olyan 
szakképzés, amely az öntödei szektornak mun-
kaerőt képezne ki. Fontos, hogy az itt dolgozó 
kollégák szeressék a munkájukat, szeressenek 
nálunk dolgozni, kölcsönös bizalom legyen 
egymás iránt és értékeljék egymás munkáját. A 
jövőben tervezzük, hogy több női alkalmazot-
tat veszünk fel, hogy az öntészet szépségeit ve-
lük is megismertessük. A jövőre vonatkozó ter-
veink között szerepel az is, hogy kapacitásunk 
növelése érdekében egy új gyártat építünk.

– Mi a fő profilja a cégnek?
– Prémium kategóriájú autók alkatrészei-

hez gyártunk alumínium öntvényeket, például 
a Ferrarinak, a Porsche-nak, a Lamborghininek, 
az Audinak. Ezen felül dolgozunk a pneumati-
kának, elektrotechnikának, gépgyártásnak. Az 
Alu Casting Support Kft. kiváló minőségű alkat-

részeket szállít autóbuszokba, teherautókba, 
és szeretnénk nyitni az elektromos autók piaca 
felé is. Emellett az egészségügyi szektorba is 
bedolgozunk: lélegeztető gépek vákuumpum-
pájához készítünk aluöntvényt, amely iránt 
a járvány idején hatalmas lett a kereslet. Ez 
jelenleg létfontosságú, hiszen emberéleteket 
ment meg. Nyolcvan százalékban külföldi meg-
rendelőink vannak Németországból, Franciaor-
szágból, Angliából, és Olaszországból, húsz szá-
zalékban hazai partnerekkel dolgozunk. Olyan 
öntvényeket készítünk, amelyek egyediek, és 
csak az adott vevő számára készülnek. Nem 

tömegtermékeket gyártunk, hanem kis- és kö-
zépszériájú, speciális termékeket, és azokat a 
legkiválóbb minőségben. A minőség javítása 
és a hatékonyság növelése érdekében speciális 
röntgengépet is vásároltunk, és folyamatosan 
fejlesztjük a technológiánkat, mert hiszünk ab-
ban, hogy a minőség kifizetődő. Fontosnak tart-
juk a megbízhatóságot is, mindig időben szál-
lítjuk le az évi közel 250 ezer terméket – selejt, 
hibás áru nélkül. Úgy gondolom, a minőség és a 
megbízhatóság az, ami sikerünk legfőbb záloga 
lett az elmúlt tíz évben, és arra törekszünk, hogy 
a jövőben is az maradjon.

ALU CASTING SUPPORT:  
MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 

A cég vezetői balról: Uwe Friese ügyvezető és Sánta Szabolcs kereskedelmi vezető
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