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Sikeresen zárult a Rába nagyberuházásának próbaüzeme 
 
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Rába részvényesei által 2016-ban jóváhagyott technoló-
giafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási program: idén októberben sikeres próbaüzemet 
zárt a társaság az új gyártósoron. 
 
Emlékezetes, hogy a 3 éve indult fejlesztés célja a kulcstermékek előállítási technológiájának mo-
dernizálása, valamint a hatékonyság és a minőség javítása mellett a kibocsátási mennyiség növe-
lése volt. A fejlesztések finanszírozását segítendő a Rába sikeres pályázatot nyújtott be a kormány 
nagyvállalatokra szabott beruházási támogatási programjára. A technológia modernizálása mellett 
a program tartalmazta a kapcsolódó infrastrukturális, logisztikai és szerszámozási fejlesztéseket is. 
  
Az ütemezés szerint megvalósult próbaüzem lezárása után – a vevőkkel egyeztetve – máris meg-
kezdődött a sorozatgyártás a technológiához illeszkedő, saját fejlesztésű és gyártású szerszámok-
kal. Ebben az évben az új soron több mint 30 ezer mellső futómű-tengely készül, ami az európai 
uniós piac 8-9 százaléka. A Társaság terveiben szereplő évi 150 ezer darab termék gyártása a 
jelenlegi európai piac mintegy 50 százalékát fedi le. A teljes átállás az új technológiára várhatóan 
2020 első negyedévében fejeződik be, addig párhuzamosan működik mind a régi, mind az új gyár-
tósor. 
 
A sorozatgyártás beindításával egyidejűleg a Rába kezdeményezte a kormány által meghirdetett 
Nagyvállalati Beruházási Támogatási Programba befogadott pályázata lezárását, és a tervek sze-
rint a mintegy 2 milliárd forintos támogatási összeg még ebben az évben befolyik. 
 
„A beruházási program 2020 második negyedévében fejeződik be véglegesen, amikor a kiegészítő 
megmunkálási kapacitást is üzembe helyezi társaságunk. Ezzel a Rába berkein belül jön létre Eu-
rópa első számú modern és integrált gyártási kapacitása a mellső futómű-tengely szegmensben, 
és a jövőben minden második-harmadik európai tehergépjármű a Rábánál gyártott mellső tengely-
lyel gördül le a szerelőszalagokról” – emelte ki Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. el-
nök-vezérigazgatója. 
 
CÉGINFORMÁCIÓ: 
 
Rába Járműipari Holding Nyrt. 
A 120 évre visszatekintő járműipari tapasztalattal rendelkező Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, 
egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész és a Jármű üzletág. A Rába erősen export-
orientált vállalat, stratégiai exportpiacai az EU, a FÁK országok és az USA. A győri székhelyű Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Szikszai Andrea kommunikációs munkatárs  Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9502 
Steszli Ádám befektetői kapcsolattartó    Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9629 
Torda Júlia      CCG Kommunikáció  Tel.:30/593-8658 
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