
HAsíTási ÜzleTág  
Slitting diviSiOn



Az ASSIX Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. 2004-ben alakult, fő tevékenysége acélipari termékek nagyke-
reskedelme (www.assix.eu) Célunk a hagyományos ipari tevékenységhez köthető alapanyag beszerzés, 
logisztikai és kereskedelmi szolgáltatások nyújtása partnereinknek.  
Cégünk egyértelmű stratégiája az, hogy a klasszikus nagykereskedelem mellett további, hozzáadott ér-
tékkel rendelkező szolgáltatást értékesítsünk ügyfeleinknek, amit elsősorban a feldolgozás, logisztikai és 
finanszírozási területen kívánunk és tudunk megtenni.

aSSiX Kereskedelmi és logisztikai Zrt. was founded in 2004, with the wholesale of steel products being its main 
activity (www.assix.eu). Our purpose is to purchase basic materials necessary for traditional industrial activities, and 
to offer logistics and commercial services to our partners.
Our Company’s specific strategy is to sell value-added services to our clients, in addition to the classic wholesale 
activity, which we want and can achieve mainly in the fields of processing, logistics and financing.

•  szalaghasítás 0,75-5 mm-ig  terjedő lemezvastag-
ságban

•  minimális vágási szélesség 28 mm 
•  ötvözetlen melegen hengerelt acéltekercsekből 

(S235, S335)
•  horganyzott acéltekercsből (DX51)
•  hidegen hengerelt acéltekercsből (DC01)

•  áttekercselés  maximum 25 tonnas tekercsekből
•  bébi tekercsek előállítása (3-8 tonna)
•  bérhasítás 
•  bértarolási és logisztikai feladatok ellátása mind 

acélalapanyagok, mind pedig készáru tekintetében
•  Just in Time  szállítás

Assix szAlAgHAsíTó főbb szol gálTATásAi

aSSiX Slitting diviSiOn’S Key ServiCeS

•	 	slitting	of	plate	thicknesses	between	0.75	and	5	mm
•	 	minimum	cutting	width	28	mm	
•	 	from	unalloyed	hot-rolled	steel	rolls	(S235,S335)
•	 	from	galvanised	steel	rolls	(DX51)
•	 	from	cold-rolled	steel	rolls	(DC01)
•	 	re-reeling

•	 re-rolling	from	maximum	25	tonne	rolls
•	 	preparation	of	baby	rolls	(3-8	tonnes)
•	 	lease	slitting
•	 	performance	 of	 contract	 storage	 and	 logistic	 duties	 in	

relation to both steel basic materials and finished products
•	 	Just	in	Time	delivery

www.Assix.eumade in Hungary



f eldolgoz H ATó Al A PA N yAg PA r A m éT erei
ParameterS of ProceSSable baSic materialS

megnevezés / designation vastagság
thickness (mm)

szélesség
width (mm)

külső átmérő
outer diameter (mm)

belső átmérő 
inner diameter (mm)

tekercssúly (tonna)
max. roll weight (tonne)

melegen hengerelt szélestekercs
Hot-rolled wide coil 1,50-5,00 425-1500

max. 1850 500-850 max. 25

melegen hengerelt pácolt szé-
lestekercs

Hot-rolled pickled wide coil
1,50-5,00 425-1500

Hidegen hengerelt szélestekercs
Cold-rolled wide coil 0,75-3,00 425-1500

bevonatos szélestekercs
Coated wide coil 0,75-3,00 425-1500

k ész T er m ék sPec i f i k ác ió
fiNiShed Product SPecificatioN

megnevezés / designation vastagság 
thickness (mm)

szélesség
width (mm)

külső átmérő
outer diameter (mm)

belső átmérő
inner diameter (mm)

tekercssúly (tonna)
max. roll weight (tons)

Hasított szalag
Slitted strip 0,75-5,00 28-1500 max. 1500 600 max. 25

H AsíTási sz élességi T űrések
Width toleraNceS 

megnevezés / designation vastagság  
thickness (mm)

szélesség 
width (mm)

szélességi tűrés
width tolerance (mm)

Hasított szalag
Slitted strip 0,75-5,00 28-1500 0,2-0,5

www.Assix.eu made in Hungary



Assix kereskedelmi és logiszTikAi zrT.     
H-2724 Újlengyel, 709 hrsz.

budAPesTi kéPviseleT / rePreseNTATioN iN budAPesT 
a+a Ügyfélszolgálat Kft.

H-1211 budapest, terelő u. 20.

rAkTár / wAreHouse 
H-1211 budapest, terelő u. 20. (idl Sziget depo Kft.)

gpS: lat 47,434877 lOn 19,055968 

 tel.: +36-1-219-0682  |  mobil: +36-30-546-7998

e-mail: info@assix.eu

www.Assix.eu




