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A SZILASFOOD Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft-t magyar magánszemélyek alapították 1991 
márciusában. A társaság fő tevékenységi köre a 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, mely 
tevékenységi körét a jelenlegi pályázat keretében is fejleszteni kívánja. Megalakulás óta a 
fűszercsomagolás és ízesítőkeverékek, illetve az ezzel rokon élelmiszeripari termékek gyártása jelenti 
fő profilját. A társaság székhelye természetben a 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. szám alatt található, 
mely egyben a jelenlegi projekt megvalósítási helyszíne is. 
 
 
A projekt célja a pontosabb, gyorsabb vevőkör kiszolgálás elérése volt, mely a vevői megrendelés 
növekedését, a vevőkör bővülését, ezek kapcsán pedig árbevétel növekedést eredményezi. A 
technológiai fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a társaság gyorsan reagálhasson az új 
fogyasztói igényekre, valamint eredményesen követhesse az ágazati trendeket. A társaság a fejlesztés 
hatására hatékonyság növekedést, kapacitásbővítést ért el. A korszerűbb gyártási feltételek 
megteremtése elsődleges fontosságú a társaság jövőbeni fejlesztési céljai szempontjából. A társaság 
a projekt keretében beszerzett egy KH 500 típusú kettős hengerszéket, egy TUK-600 keverőgépet, 
valamint egy FME50 121 típusú horizontális csomagoló gépet. A projekt keretében beszerzésre került 
berendezések a már meglévő gépparkba kerültek integrálásra. Az SN csomagológépek egyedi gyártói 
igények kiszolgálására alkalmas rendszerek, a legnagyobb gyártási sebességgel, maximális 
pontossággal. A csomagológépeket hosszú élettartam jellemzi, könnyen kezelhetők, és bármikor 
konvertálhatók. Alacsony energia és karbantartási költségei miatt a leggazdaságosabb géptípusok. A 
KH 500 típusú kettős hengerszék egy korszerű őrlőgép. A hengerek közötti sebességkülönbséget 
biztosító bordázott szíjhajtás nyugodt járást, csendes üzemet, pontos réstartást eredményez.  
Az SN FME50-es csomagológép és a KH 500-as típusú hengerszék beruházásával kapacitásbővülés, 
gazdaságosabb, hatékonyabb, költségtakarékosabb gyártás, működtetés szervezhető meg. 
 
A VEKOP-1.2.6-20-2020-00496 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 
2020.11.27-én valósult meg, a 99,22 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a támogatás 
intenzitása 70%. 
 
További információ kérhető: 
Imre Viktor 
Telefon: +36(30)3258765 
E-mail: viktor.imre@szilasfood.hu 

A Szilasfood Kft. kistarcsai telephelyén befejezésre került a „SZILASFOOD Kft. technológiai fejlesztést 
eredményező beruházása” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 99,22 millió 
forintos európai uniós támogatás segítségével. 


