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Cégismertető
A Sofém Kft. 1995. júniusában alakult meg fémhulladék nagykeres-
kedelem fő tevékenységi körrel. A Kft. családi vállalkozás, 100 %-
ban Soltész József és családja tulajdonában van. A Kft. megalakulása
óta töretlenül fejlődve ma már Debrecen legnagyobb fémhulladék
nagykereskedelmi cégévé vált.

A Kft. központi telephelye Debrecenben a Nyugati Ipari Parkban
található frekventált helyen, nagyon jó adottságokkal. A telephely, az
M35-ös autópálya Debrecen Nyugati lehajtójától mindössze 800 mé-
terre található, területe 85,3 hektár. Szomszédságában jól prosperáló
vállalkozások tevékenykednek, tőle pár száz méterre Debrecen leg-
nagyobb bevásárló központja található. A telephely a városból is jól
megközelíthető, Az Ipari Parkon belül, a Kft. tulajdonában van még
két másik telephellyel és egy bér-irodaház is.

A cég tevékenységi köre: vas- és színesfém felvásárlás, gépek- berende-
zések- vasszerkezetű létesítmények bontása, fémhulladékok feldolgozá-
sa kohászati célra, felület-előkészítés szemcseszórással, acélfalu konté-
nerek gyártása, roncsautók átvétele, bontása.

A Kft. minden eszközzel és engedéllyel rendelkezik, amely a tevékeny-
ségek végzéséhez szükséges, veszélyes hulladék szállítási engedéllyel is
rendelkezik. Az áruk beszállítása 30 köbméteres multiliftes, önrakodós
tehergépkocsikkal, a szállítmányok súlyának megmérése 60 tonnás
digitális kijelzésű hídmérlegen történik.

A cég vezetése mindig nagy gondot fordított a környezetvédelmi köve-
telmények betartására. 2003. decembere óta a cégnél ISO 9001 szerinti
minőségbiztosítási és ISO 14001 szerinti környezetvédelmi rendszer
működik.

Vas- és színesfém hulladékok felvásárlása

A könnyű megközelíthetőségnek, a kedvező felvásárlási áraknak kö-
szönhetően a Kft. a lakosság közkedvelt vas- és színesfém felvásárló
helye. A lakosságtól évente 5.700 tonna vas- és színesfém hulladékot
vásárol fel.

A lakossági vas- és színesfém felvásárlástól lényegesen nagyobb volu-
menű felvásárlást jelent a vállalkozásoknál keletkező fémhulladékok
átvétele. A Kft. több mint 100 környékbeli cégtől vásárolunk fel gyár-
tásközi fémhulladékot. Jelentős mennyiségben vesz át alumínium- és réz
kábelhulladékokat és acélforgácsot is. Az acélforgács tárolása kiszállítá-
sig egy 216 köbméteres fedett tárolóban történik.

A Kft. foglalkozik fémszerkezetű épületek, -gépek és -berendezések
bontásával. Egészen nagy volumenű bontási munkálatokat, gyárak
bontásait is vállaljuk. Többször végeztünk bontást a Debreceni Hőszol-
gáltató Zrt., Teva Zrt., CGC Hungary Kft., Holcim Kft. területein.

Fémhulladékok feldolgozása kohászati célra

A telephelyre beszállított fémhulladékok feldolgozást követően kohászati
üzemekbe kerülnek. A feldolgozás formája; bontás, válogatás, vágás,
tömörítés, ollózás.

A gépek, berendezések, háztartási kisgépek szétszedésre kerülnek. A
kábelek, vezetékek szigetelése nyúzással kerül eltávolításra.
A Kft. évente 27-28 ezer tonna fémhulladékot dolgoz fel kohászati célra.
A fémhulladékok telephelyen belüli mozgatása ipari rakodógépekkel,
vasúti portáldaruval és villástargoncákkal történik.
A Kft-nek saját tulajdonú iparvágánya van.
A feldolgozott fémhulladékok kohászati üzemekbe történő kiszállítása
vasúti vagonokban történik.
Naponta általában 2-3 vagonnyi hulladék kerül kiszállításra.



Felület-előkészítés szemcseszórással

A Kft. szemcseszóró üzeme a központi telephelyen található. A berendezés
akár 1,5 méter széles, 50 cm magas és 12 méter hosszú acélszerkezetek
szemcseszórására is képes. A munkadarabokat görgős pálya viszi át a be-
rendezésen.

A bemeneti szakaszon egy lánggereblye található. A lánggereblye az anya-
gok megszárítására, az olajos és zsíros szennyeződések leégetésére és a rozs-
da fellazítására szolgál.

A felület tisztítása nagysebességgel repülő tűhegyes acélszemcsékkel törté-
nik. A nagysebességű fémszemcsék a fémfelületeket minden szennyeződéstől
(rozsdától, revétől, zsírtól, olajtól) megtisztítják, úgynevezett fémtiszta felü-
leteket állítanak elő.

Acélfalú konténerek gyártása

A Kft. elsőként saját céljaira kezdett el konténereket készíteni, de 2004-től
kezdődően azokat megrendelésre is gyártja. A konténerek gyártása a köz-
ponti telephelyen lévő üzemcsarnokban történik. Méretük 1 és 30 köbméter
között bármilyen lehet. Kialakításuk a vevő igénye szerint lehet teljesen
egyedi is.

A Kft. által készített konténerek erős, masz-
szív kivitelűek, a drasztikus igénybevételt is
jól bírják. A fenéklemezek általában 4 mm-
es, az oldalfalak általában 3 mm-es acélle-
mezből készülnek.

Az ajtóval ellátottak jól záródó tömítéssel
készülnek, alkalmasak veszélyes hulladékok
szállítására is.

Roncsautók átvétele és bontása

A Kft. 2005 óta roncsautók átvételével is foglalkozik. A bontó munkahely
alkalmas mindenféle közúti jármű bontására. Olyan kialakítású, amely
biztosítja a környezetvédelmi előírások betartását.

A helyszínen kiadják a Bontási Átvételi igazolásokat. A roncsautókból a
folyadékok a legmodernebb eljárással, szárazrafektető berendezés hasz-
nálatával, kerülnek eltávolításra.

A gépkocsik motorjai, és váltói is teljesen szétbontásra kerülnek. A kibon-
tott anyagok 91 %-ban hasznosításra, 5 %-ban megsemmisítésre, illetve 4
%-ban újraértékesítésre kerülnek. A gépkocsi karosszériákból további
feldolgozást követően ollózott kohászati vashulladék lesz. A Kft. évente
500 db gépkocsit vesz át bontási célra.

Hasznosításra váró telephely

A Nyugati Ipari Parkon belül a Kft-nek egy 47,4 hektár szabad területű telephelye
is van. Ez a terület hasznosításra vár. A területnek élő engedélyekkel rendelkező,
négy tolatóvágányos saját iparvágánya van. Az iparvágány a Debrecen-Tócóvölgy
vasútállomáson keresztül csatlakozik a Budapest-Záhony vasútvonalhoz.

A terület kiválóan alkalmas lenne nagyobb területigényű tevékenység, pl. logiszti-
kai központ telephelyének. Hosszában átjárható, a tehergépkocsiknak nem kell a
telephelyen belül megfordulnia.

Az energia vezetékek (elektromos áram, víz, gáz) a telephely szélén vannak, könnyen kiépíthetők.



Irodák bérbeadása

A Kft. a saját célra használt irodákon túlmenően, közvetlenül a köz-
ponti telephelye mellett egy exkluzív irodaházzal is rendelkezik. Az
irodaházban lévő irodákat más vállalkozásoknak ad bérbe. A bér-
irodaház háromszintes, alapterülete 629 négyzetméter. Az irodák
száma 28, méretük 12-135 négyzetméter közötti.

Az irodaház külseje szép, belseje teljesen újszerű. Teljesen komfort,
minden szolgáltatás megtalálható benne (központi fűtés,
klimatizálás, telefon, Internet, konyha, gondnoki ellátás stb.).

A nagyméretű termek alkalmasak rendezvények megtartására, a
földszinti nagyterem akár bemutató teremnek vagy üzlethelyiségnek
is berendezhető. Jó parkolási lehetőség, a közelben bevásárló köz-
pontok találhatók.

Üzemcsarnok

A Kft. tulajdonában van a telephelye melletti nagyméretű üzemcsarnok.
Szélessége: 19,48 m, hosszúsága:133,64 m, magassága:8 m.
Alapterülete: 2.604 m2. Az irodák és szociális helyiségek alapterülete (há-
rom szinten): 693 m2

Az ipari övezetben fekvő ingatlan teljes körű környezeti infrastruktúrával:
el van látva.
Az üzemcsarnok minden feltétellel rendelkezik, amely egy vállalkozás bein-
dításához szükséges: víz, melegvíz, áramellátás (3x240A), gázfűtés, korszerű
informatikai hálózat, telefonközpont, riasztó rendszer, videokamerás kapu-
telefon).

Az üzemcsarnok padozata jól takarítható műgyanta bevonatú. A csarnok
teljes hosszában végigfutni képes 5 tonna teherbírású híddaruból kettő van
beépítve. A csarnoknak két nagyméretű kapuja van, azokon kamionok is
beállhatnak. Az épület eleje parkosított, az üzemcsarnok mögött van egy
különálló kis raktárhelyiség, ahol különféle anyagok tárolhatók.
Adottságok:

– Az üzemcsarnok jó helyen van, jó állapotban, teljesen felszerelve.
– Működőképesen azonnal használatba vehető.
 Alkalmas;
 raktározásra
 finomtechnológiák befogadására
 sok kisebb gépből álló tevékenység végzésére
 nagyméretű ipari gépeket alkalmazó technológiák befogadására
 vasszerkezeti munkák végzésére
 nagy, nehéz belső anyagmozgatást igénylő munkák végzésére.

– A szomszédos területen vasúti vagonok ki- berakodására és fémszerkezetek szemcseszórására van lehetőség.
– Az irodai munkák végzésének minden feltétele adott (Internet, telefon, belső strukturált hálózat).
– A létesítmény védelme teljes körűen biztosított (kiépített riasztó- és kamerarendszer).


