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A DI-FER Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő projektje 
 

• a kedvezményezett neve: DI-FER Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
• a fejlesztés tárgya, célja: A DI-FER Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő projektje 
• elszámolható összköltség: 174 265 230 Ft 
• feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 87 132 615 Ft 
• a támogatás mértéke: 50,00% 
• a projekt befejezési dátuma: 2024.03.01. 

 
 

Projekt tartalmának bemutatása:  
A projekt egy komplex fejlesztést jelent számunkra, amelynek elemei egymással összefüggenek, és a 
magas szolgáltatási minőséget biztosítják hosszútávon is. Fejlesztendő tevékenységünk 4520’08 
Gépjárműjavítás,-karbantartás, valamint 4511’08 Személygépjármű-,könnyűgépjármű-kereskedelem. 
Érdi székhelyünkön az alábbi fejlesztések valósulnak meg:Az általunk választott tételek között szereplő 
BD 50/40 RS Bp pack súroló-szívógép a nagyméretű szalonunk és szervizünk tisztántartáshoz 
elengedhetetlen eszköz. A gépi autó mosók keféjének cseréje pedig a gépjárművek védelme érdekében 
szükséges. A mai autók fényezése legtöbbször metál vagy gyöngyház, amin minden apró karc 
meglátszik. A fényezés gyári állapotának megőrzése érdekében egy új modern szivacsos kefét alkottak 
a hagyományos régi damilossal szemben. Ez a Carlite mosókefe kíméletesen karcolás mentesen 
mossa az autókat. A szervizberendezések a folyamatos fejlődés fenntartása érdekében és a 
konkurenciákkal való lépéstartásban nélkülözhetetlenek. Ahhoz, hogy ügyfeleink folyamatosan változó 
igényeit teljes mértékben le tudjuk fedni és a technikai fejlődést is szem előtt tartsuk, új gépek 
beszerzése szükséges. A járműipar olyan mértékben fejlődik, hogy egyes munkafolyamatokat a régebbi 
típusú eszközökkel nem is lehetséges elvégezni. A fejlesztési törekvéseink megvalósulását tehát Érden 
az alábbi új eszközök fogják nekünk biztosítani: Konfort 760R–123yF klímakarbantartó, E-light ONE-D 
fényszóró állító, Kőnig 57-00CE felniegyengető, EHRLE KD1140 4x4 hidegvizes, magasnyomású 
mosó, HPA M624 2VFS gumiszerelő gép, B-335C EVO kerékkiegyensúlyozó. Telepítésre kerül továbbá 
egy Dell PoweEdge R740 szerver is, mely modernebb, megbízhatóbb minőséget képvisel a vállalati IT 
háttér kapcsán, így kiszolgáló oldalon is előrébb tudunk lépni. Mindkét telephelyünkre beszerzésre kerül 
CESAB M325 targonca, ami a nagyteherbírása(2500kg) mellett elengedhetetlen az anyagmozgatáshoz. 
Ebből a típusból 2db az érdi,1db a dunaújvárosi telephelyen kerül beüzemelésre. Dunaújvárosi 
telephelyünkön fog megvalósulni az építési beruházásunk az új Ssangyong szalonnal, valamint itt is 
további eszközök kerülnek beszerzésre a fenti modernizációs igények szerint. Itt és Érden is 
beüzemelésre kerül 1-1 SBT állógörgős fékmérő berendezés, ami az új EU rendelet előírásainak 
megfelelő berendezés lesz a gépjármű vizsgáztatások során. Szintén párhuzamos fejlesztés a két 
telephelyen a SPINN 7,5E 4152055002 csavarkompresszor beszerzése, amivel akár 35%-kal kevesebb 
energiafelhasználást tudunk elérni. Számunkra rendkívül fontos a környezetvédelem: szeretnénk a 
megújuló energiákat, napelemes rendszer és hőszivattyú segítségével hasznosítani a dunaújvárosi 
telephelyen az új építménynél, továbbá Konfort 780BI-GAS klímakarbantartót beszerezni és ezáltal 
költségeinket is mérsékelnénk. A DSM diagnosztikai eszköz beszerzése biztosítja számunkra, hogy 
ellenőrizhető legyen a SsangYong gépkocsikban lévő csaknem összes szenzor élő adata. Ez is 
kapcsolódik a Ssangyong márkakereskedésünk építéséhez. 


