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Európai uniós támogatással épít Kísérleti csarnokot és irodaházat a Paksi Ipari Parkban 

a Robolution Kft. A beruházás teljes költsége közel százmillió forint, amelyből 23,5 

millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás, amelyet a DDOP-2010-

1.1.1/D Telephely-fejlesztési konstrukció keretében nyert el a vállalkozás. 

A kanadai mintára alakult robot integrátor cég ipari robotcellák tervezésével, megvalósításával és 

beüzemelésével foglalkozik. A mostani fejlesztés korszerű munkavégzési körülményeket fog 

biztosítani Robolution dolgozói számára.   

A Robolution Kft.-t egy kanadai robot integrátor vállalat mintájára hozta létre Pakson két, 

korábban az atomerőmű biztonsági rendszereinek üzembe helyezésén dolgozó szakember. Juhász 

Andor és Kasó Tibor az ipari robottechnika minél szélesebb körű alkalmazását tűzte ki célul. 

A robottechnika minél szélesebb körű elterjedése mellett sok érv szól. A robotizálás növeli a 

versenyképességet, hatékonyságot, általa javul a minőség, nő a termelékenység. A robot mindig 

azonos precizitással végzi munkáját, kivédi az emberi hibákat, és egy sor szervezési előnnyel jár, 

mert például a robot nem megy szabadságra, nem lesz beteg.  

A cég indulásakor ennek a tevékenységnek nem volt hagyománya, kultúrája Magyarországon. 

Kifejezetten integrátori cég nem is létezett, csupán hagyományos automatizálási cégek voltak a 

piacon. A multinacionális cégek külföldi robot integrátori cégeket foglalkoztattak, a magyar 

gyártók körében pedig nem volt elterjedt a robotizálás. Ma már egyre több gyártó ismeri fel, hogy 

a nehéz, vagy nagy odafigyelést igénylő emberi munkát érdemes robottal felváltani.  

Robolution célul tűzte ki, hogy frappáns megoldásokkal, kompromisszumok nélküli magas 

minőséggel és a biztonságot előtérbe helyező szemlélettel végzi munkáját. Robolution az elmúlt 

évek során ismertté vált a szakmában. Jellemzően az autóipari beszállítóknak, élelmiszeripari 

cégeknek készítettek robotcellákat. A megrendelések zöme az ország határain belülről érkezett, 

de Romániában is működik Robolution által fejlesztett robotcella.  

A Paksi Ipari Parkban építendő épület könnyűszerkezetes, 713m2 –es lesz, amely tartalmaz 

összeszerelő teret, raktárt, lakatos és forgácsoló műhelyt, irodákat és rekreációs helyiséget.  
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