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Bevezető / Introduction / Einleitung

HU
A DTG Cement Kft. egy független cég, mely
fő tevékenységei közé tartozik a cement beszerzése, fogadása, csomagolása, értékesítése
valamint az építőipari termékek beszerzése
és forgalmazása.
A DTG Cement Kft a zsákos cementek piacán
Kelet-Magyarországon piacvezető szerepet
tölt be, továbbá Debrecenben és környékén
az építőipari termékek forgalmazásában is.

AN
The principal activity of DTG Cement Kft purchase, packaging, palletizing and distribution
of cement, and the sale and distribution of
insulation and building materials.
Company DTG Cement Kft has a leading position in sales of packaged cement in eastern
Hungary. The company operates in the distribution of insulation and building materials in
the vicinity of Debrecen.

DE
Die DTG Cement Kft. ist eine Firma, zu deren
Hauptgeschäft die Beschaffung, die Paletisierung, Verpackung und der Vertrieb von
Zement sowie die Beschaffung und Vertrieb
von Isolier - und Baumaterialien gehören.
Die Gesellschaft nimmt eine führende Stellung auf dem Sackzementmarkt in Ostungarn
ein. Darüber hinaus ist ihre Tätigkeit im Vertrieb von Isolier- und Baumaterialien in Debrecen und in der Umgebung von großer
Bedeutung.
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HU

Irodaépület

EN

Administration building

DE

Verwaltungsgebäude
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HU

Ömlesztett cement szállítás

EN

Conveyor for bulk cement

DE

Förderband für losen Zement

HU

Hopper vagonok kirakodási helye

EN

Unloading location of Hopper trains

DE

Entladen von losem Zement
von Güterwägen, Typ Hopper

HU

Lefejtő épület és elevátor

EN

The unloading point and elevator

DE

Entladenstelle und Aufzug
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HU
Cégünk 2005-ben alakult, tevékenységünket
2006-ban kezdtük. Cégünk székhelye Debrecenben, Kelet – Magyarországon van.
2009-től a DTG Cement Kft. hagyományos profilja-a cementforgalmazás- mellett az építőipari
termékek forgalmazásával egészítette ki termékpalettáját.
Debrecenben a Vértesi utcán található 5,2 ha-os
telephelyünk egyedülállóan jól megközelíthető.
A 4-es számú főúttól néhány száz, az M3 autópálya végétől 3,5 km-re, a 47-es főúttól 1,8 km-re
található.
Saját tulajdonban lévő, 2000 m rakodóhosszú
iparvágányunk lehetővé teszi a korlátlan vasúti
árufogadást és kiadást, beleértve az ukrán típusú
vasúti vágányokat is. Természetesen rendelkezünk a kiszolgáláshoz szükséges anyagmozgató
gépekkel is. A kirakodó rendszer a klasszikus kirakodáson kívül fel van szerelve különleges mély
kirakodó rendszerrel az ukrán szerelvények fogadására. A cement a mélységi kirakodókból nagyteljesítményű elevátorokkal kerül a tároló silókba.
5000 m2-es zárt / fedett raktárunk, 9000 m2-t
meghaladó szilárd burkolatú szabadtéri tárolási
lehetőségünk alkalmassá tesz bennünket a legkülönbözőbb építőanyagok korrekt kezelésére.
5 db silónk és az ahhoz tartozó berendezések
ömlesztett áru (1,7 t/m³ fajtömegig) tárolását és
kezelését teszik lehetővé számunkra. Ömlesztett cement tárolási lehetőségünk 3700 tonna.
Az ömlesztett cementet a silókból elevátorokkal
és egyéb berendezésekkel szállítjuk a csomagoló
egységhez. Csomagoló berendezésünk maximális gyártási kapacitása 1.200 t/nap a 25kg-os kiszerelésű zsákok esetében.
Az alkalmazott IT technológia, SAP információs rendszer segíti az áttekinthető gazdálkodást.
A kis létszámú, mindenkori igényekhez illesztett
létszámú szervezet garantálja a pontos vevőkiszolgálást, az ütemes szállítmányok fogadását.
Stratégiánkat a hosszú távú vevői és szállítói kapcsolatok kialakítására, szakmai ismeretünk kiterjesztésére, tőkeerőnk kihasználására fókuszáljuk.
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The company was founded in 2005 and we
started our activities in 2006. Since 2009, DTG
Cement Kft., has extended its product range
beyond the usual cement distribution by offering more building supplies.
Our Debrecen Vértesi street site is 5.2 hectares
or 12.85 acres and has a unique location, only
a couple hundred meters from Main Road 4,
3,5 km from the M35 highway and 1,8 km from
Main Road 47.
DTG Cement Kft. maintains ownership of its
2,000 m long industrial loading platform which
allows for unlimited railway product receipts
and distribution, including Ukrainian type
railway tracks as well. Our specialized unloading system, next to the ordinary unloading,
is equipped with customized, low unloading
systems for Ukrainian trains. The cement is
transported from the low unloading trains to
the silo with the help of high performance elevators.
Our 5000 m2 covered warehouse, together
with more than 9000 m2 of paved outdoor
storage makes us suitable for the correct handling of various building materials. Our 5 silos
and related equipment make our company
capable of storing and handling goods in bulk
(until 1.7 t/m3 of specific gravity).
Our bulk cement storage option is 3700 tons.
The cement is transported to the packaging
site with elevators and other equipment. Our
packaging equipment‘s maximum production
capacity is 1.200 tons per day with 25 kg bags.
Applied IT technology and SAP informational systems help the management to survey.
There is a low number of staff because work is
matched to need and our organization guarantees punctual customer service and on-time
product receiving.
Our strategy is focused on creating long term
seller and buyer relationships, extending our
professional knowledge and using our capital
strength.
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DE
Die Firma DTG Cement Kft. wurde 2005 gegründet
und nahm 2006 ihre Geschäftstätigkeit auf. Seit
2009 vertreiben wir neben Zement auch Heiz- u.
Baumaterialien.
Unser Standort in Vértesi bei Debrecen ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Er liegt nur
wenige hundert Meter von der Landstraße Nr. 4,
nur 3,5 km von der Autobahn M3 und nur 1,8 km
von der Landstraße Nr. 47 entfernt.
Unsere eigene Gleisanlage hat eine Ladelänge von
2.000m und ermöglicht so eine uneingeschränkte
Ent- bzw. Beladung der Züge, einschließlich des
ukrainischer Gleistyps. Unser spezialisiertes Entladesystem erlaubt die in der EU übliche pneumatische Entladung, sowie die tiefe Schwerkraftentladung, die für ukrainische Waggons notwendig ist.
Leistungsstarke Elevatoren bringen den Zement,
der per Schwerkraftentladung angeliefert wurde,
in die Lagersilos. Mit unserem 5.000 m² großen
und geschlossenen bzw. überdachten Lager und
einer offenen, bepflasterten Lagerfläche von über
9.000 m², können wir verschiedenste Baustoffe adäquat lagern.

HU

Zsákos cement raktár 20 000 tonna
kapacitással

EN

Stock of palletized cement
with a capacity of 20 000 tonnes

DE

Lager mit palettiertem Zement mit
einer Kapazität von 20 000 Tonnen

Unsere 5 Silos und die zugehörigen Anlagen ermöglichen die Lagerung und Weiterverarbeitung
von Schüttgütern bis zu einem Eigengewicht von
1,7t/m³. Wir sind in der Lage 3.700 Tonnen Losezement zu lagern. Der Losezement wird in einem
geschlossenen System über sog. Elevatoren und
pneumatischen Förderanlagen schnell und staubfrei aus den Silos in unsere Verpackungsanlage
befördert.
Unser Verpackungskapazität für 25kg Säcke beträgt 1.200 t am Tag.
Mit unserer modernen IT-Infrastruktur und SAP als
ERP u. Informationssystem, können wir unser Unternehmen schlank, effizient und transparent betreiben. So können wir, trotz einer kleinen Belegschaft, pünktliche Lieferungen bzw. Entladungen,
für unsere Kunden und Lieferanten, garantieren.
Unser Ziel ist es langfristige Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufzubauen, unser KnowHow weiter zu vergrößern und unsere Kapitalstärke zu nutzen.

HU

Hopper vagonok föld alatti kirakodása

EN

Underground unloading of Hopper Wagons

DE

Unterirdische Entladung durch einen
Hopper Wagon
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HU

Csomagolósor

EN

Packaging line

DE

Verpackungsband

HU

Cementadagoló

EN

Metering device

DE

Dosieranlage
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HU

Palettázó és fóliázó gép

EN

Palletizing and foil machine

DE

Palletisierungs- u. Folierungsanlage

HU

Zsákos cement raktárak

EN

Stocks of bag cement

DE

Lager mit palettiertem Zement
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HU

Kelet-európai Hopper
típusú vagonok

EN

Eastern Europe wagons
type Hopper

DE

Osteuropäische Wagons
vom Typ Hopper

HU

Zsákos cement rakodás

EN

Loading of bag cement

DE

Verladen von verpacktem
Zement
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HU

RAJ vagonok, Cementsilók
(kapacitás 3700 tonna)

EN

RAJ Wagons, Cementsilos
(capacity 3700 ton)

DE

Wagon vom Typ RAJ, Lager
für losen Zement für 3700 t

HU

Osztrák vasúti vagonok kirakodása

EN

Unloading Austrian Railways
wagons

DE

Entladung von österreichischen Zugwagons
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HU
CEM III/A 32,5 R
KOHÓSALAKCEMENT

EN
CEM III/A 32,5 R
SLAG CEMENT

DE
CEM III/A 32,5 R
HOCHOFEN-ZEMENT
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CEM III/A 32,5 N
KOHÓSALAKCEMENT

EN
CEM III/A 32,5 N
SLAG CEMENT

DE
CEM III/A 32,5 N
HOCHOFEN-ZEMENT
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HU
CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R
KOMPOZIT-PORTLANDCEMENT

EN
CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R
PORTLAND-COMPOSITE CEMENT

DE
CEM II/B-M (P-S-L) 32,5 R
PORTLAND-COMPOSITE-ZEMENT
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HU

EN

DE

A DTG Cement Kft. a PJSC
Ivano-Frankivskcement
kizárólagos magyarországi
képviselője.
DTG Cement Kft. is the
exclusive Hungarian
representative of PJSC
Ivano-Frankivskcement.
DTG Cement Kft. ist
Alleinvertreter des
Zementwerks PJSC IvanoFrankivskcement für Ungarn.
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HU

A PJSC Ivano-Frankivskcement egy modern cementgyár, amely széles termékválasztékkal
rendelkezik. A cementgyár az utóbbi években átfogó újjáépítésen ment keresztül, és jelentős
beruházásokat eszközölt. Meghatározó cement beszállítója az Ukrán piacnak és a DTG
Cement Kft-vel történő együttműködésnek köszönhetően, mely hosszútávú szerződéssel
van megerősítve, a gyártási kapacitása jelentős részét Magyarországon értékesíti.

EN

PJSC Ivano-Frankivskcement is a modern cement works with a wide range of products. In
recent years the cement works has passed through a large reconstruction and the significant
investments have been made. PJSC Ivano-Frankivskcement is a an important cement supplier
for Ukrainian market and thanks to cooperation and long-term contract with the company
DTG Cement Ltd., a large amount of its production capacity supplies to Hungary.

DE

PJSC Ivano-Frankivskcement ist ein modernes Zementwerk mit einer breiten Produktpalette.
Das Zementwerk wurde in den letzen Jahren umfassend saniert, viele wichtige Investitionen
wurden realisiert. PJSC Ivano-Frankivskcement ist ein bedeutender Zementlieferant für den
ukrainischen Markt. Dank der Zusammenarbeit und einem bestätigten, langfristigen Auftrag
mit der Firma DTG Cement GmbH, wird ein bedeutender Teil der Produktion nach Ungarn
exportiert.
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