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Termékeink
Mérnökök, hegeszt?k, esztergályosok és szerel?k gondoskodnak arról, hogy vev?ink megrendelései
gyorsan és szakszer?en elkészüljenek, és a végeredmény min?ségileg kifogástalan gyártmány
legyen. Nyomástartó edények, tartályok, konténerek, cs?vezetékek, acélszerkezetek tekintetében a
Gönczi és Fia Kft.az Önök kompetens partnere.

Tároló tartályok
Üzemanyagtartályok (szimpla és dupla falú kivitelben)
Konténeres tartályok (10, 20, 25, 30 m 3 -es kivitelben)
Nyomástartó edények, technológiai berendezések
Gáztartályok (földalatti és föld feletti kivitelben) 3-63 m3 -es kivitelig
Légtartályok különféle kivitelben (álló vagy fekv?hengeres) 25 m3 -ig
Víztartályok különféle kivitelben (álló vagy fekv?hengeres) 50 3m-ig
ADR-es tartályok, tankautó tartályok
Különböz? tartálytartozékok (dómaknák, leköt?pántok, stb.)
Kezel?pódiumok, sz?r?betétek, kútalapok, stb.
Er?m?vi acélszerkezetek gyártása
Különböz? acélszerkezetek (acélcsarnokok, gázpalacktárolók, palack szállító konténerek, stb.)
Cégünk mintegy 30 éve gyárt nyomástartó edényeket a hazai és nemzetközi piacra. Er?sségünk, hogy
határid?re, kiváló min?ségben gyártjuk megrendel?ink igénye szerint, a szigorúan felépített
min?ségirányítási rendszerünk alapján tartályainkat, nyomástartó berendezéseinket az olaj,- gáz,- és
vegyipar számára.

Üzemanyagtartályok
Különféle üzemanyagok tárolására, benzinkutak üzemeltetésére szolgáló duplafalú tartályok, földalatti és
földfeletti kivitelben, egy és többrekeszes változatban szerelvényekkel. Az általunk készített tartályok
mindenben megfelelnek az ÖTM 9/2008 számú rendelet el?írásainak. Az általunk ajánlott tartályok 5 m
3
? 300 m3 térfogatig a vonatkozó szabvány alapján lehetséges minden méretben rendelhet?ek.
Konténeres tartályok
Konténerbe épített szimpla vagy duplafalú kivitel? üzemanyag tároló tartályok, melyek felépítésük alapján
nagyfokú szállíthatósággal és telepítési variálhatósággal bírnak. Igény esetén a teljes szerelvényezést
is vállaljuk. Az általunk gyártott konténerek egyes típusai közúton, vasúton légi és vízi úton is

szállíthatóak.
Gáztartályok
Propán-bután illetve földgáz tárolására szolgáló nyomástartó edények. Földalatti és föld feletti kivitelben
3 m3 ? 300 m3 ?rtartalommal kerülnek gyártásra. A tartályok teljes szerelvényezését, igény esetén
egyedi tartályok tervezését engedélyeztetését és gyártását is vállaljuk.
Légtartályok
S?rített leveg? tárolására szolgáló tartályok álló és fekv? kivitelben. A gyártáshoz szükséges
tervezési engedélyezési és hatósági átvételi eljárásokat igény esetén le tudjuk folytatni. A
tartályokat 5 m 3 -25 m3 ?rtartalommal gyártjuk.
Víztartályok
Csapadékvíz, t?zoltóvíz és technológiai jelleg? ipari víz tárolására szolgáló szimplafalú tartályok, föld alatti
vagy föld feletti kivitelben, 5 m
3 ? 300 m3 ?ig terjed? ?rtartalommal.
ADR ?es tartályok, tankautó tartályok
Üzemanyagok, veszélyes anyagok közúti szállítására szolgáló tárolótartályok.
A tartályok tervezésével , engedélyeztetésével és vizsgáztatásával kapcsolatos tevékenységeket
is vállaljuk. Szükség esetén vasúti illetve vízi szállításra alkalmas tartályok gyártását, tervezését és
engedélyeztetését is vállaljuk.
Különböz? tartálytartozékok
A tartályok telepítéséhez üzemeltetéséhez szükséges tartozékok széles skáláját biztosítjuk
megrendel?ink számára. A földalatti tartályok lehorgonyzásához szükséges leköt?pánt készleteket ,
dómaknákat, kezel?pódiumokat különféle terhelhet?séggel valamint zárhatósággal, a tartályok
szerelvényezését és egyedi igény szerinti bevonatolását is el tudjuk vállalni.
Különböz? egyedi acélszerkezetek
Termékeinkhez kapcsolódó acélszerkezetek gyártását vállaljuk egyedi igényeknek megfelel?en.
Er?m?vi acélszerkezetek
Folyamatosan gyorsuló világunk egyre intenzívebb energiafogyasztása komoly kihívást jelent országaink
er?m?veinek a számára. A folyamatosan növekv? energia iránti igény egyre több er?m? építésére ösztönzi
az energiatermel? cégeket. Ennek a folyamatnak szerves részeként cégünk alvállalkozóként er?m?i
acélszerkezeteket gyárt neves európai er?m? gyártó cégek számára. Acélszerkezeteink megtalálhatóak
Németország valamint az Egyesült Királyság er?m?iben. Cégünk a megrendel?i igények és el?írások
alapján kidolgozott , a TÜV által jóváhagyott technológiákkal rendelkezik nagy falvastagságú lemezek
hegesztése és megmunkálása terén.
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