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Ügyvezetői köszöntő Manager’s Welcome

Kedves Olvasó!

Köszöntjük a Brunswick Bowling Magyarország Kft. 
csapata nevében!

Vállalatunk fő profilja a világszerte értékesített 
Brunswick bowlingpályák mechanikus alkatrészeinek 
gyártása, valamint kiegészítő termékek forgalmazása 
és szállítása. Hosszú élettartamú, meg bízható  
működésű berendezéseink a legmagasabb minőséget 
képviselik az iparágon belül. Amerikai anyavállala-
tunk termékpalettáján minden olyan bowlingfelsze-
relés megtalálható, amire egy pályatulajdonosnak, 
üzemeltetőnek, profi vagy amatőr játékosnak  
szüksége lehet. 

Egy nagy múltra visszatekintő, piacvezető világcég 
részeként dolgozni felelősségteljes feladat. Folyama-
tosan arra törekszünk, hogy termékeink színvonalá-
val, kollégáink szakértelmével és vevőközpontú szem-
léletünkkel tovább öregbítsük a Brunswick jó hírnevét.

Bemutatkozó kiadványunkat elsősorban leendő 
ügyfeleink figyelmébe ajánljuk.

 
 
 
The main profile of our company is the manufacturing 
of mechanical components for Brunswick bowling 
alleys which are sold worldwide and the distribution 
and supply of supplementary products. Our 
long-lasting, reliable equipment represents the 
highest quality within the industry. The product 
range of our American parent company includes all 
the bowling equipment that a bowling center owner, 
operator, professional or an amateur player may 
need.

Working as part of a world-leading company with a 
long history is a responsible task. We are constantly 
striving to further enhance Brunswick’s reputation 
with the quality of our products, the expertise of our 
colleagues and with our customer-centric approach.

We recommend our introductory publication to 
our prospective customers.

Dear Reader!

Welcome on behalf of the team of 
Brunswick Bowling Hungary Ltd. 
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Cégtörténet Company History

A Brunswick Bowling Magyarország Kft. 1998-ban 
az amerikai Brunswick Corporation befektetéseként 
kezdte meg működését Székesfehérváron. Az 
anyavállalat ezzel a lépésével a gyártás és a termé-
kek minőségének javítását, valamint a rugalma-
sabb értékesítést tűzte ki célul. Huszonkét évvel 
később bátran állítható: a terv tökéletesen sikerült.

CÉGÜNK FŐBB STRATÉGIAI IRÁNYAI:

• Olyan innovatív gyártó- és logisztikai bázis  
működtetése, amely egy bowlingközpont min-
den fontos berendezését és tartozékát elő tudja 
állítani vagy vállalaton belül be tudja szerezni 
és a világ bármely pontjára képes szállítani.

• Tervezési tevékenység folyamatos fejlesztése.
• A helyi beszállítók körének bővítése.
• Új piacok meghódítása, a meglévőknek pedig 

értékesítés utáni szolgáltatások nyújtása.

In 1998 Brunswick Bowling Hungary Ltd. started its 
operation in Székesfehérvár as an investment of 
the American Brunswick Corporation. With this 
move the parent company set out to improve  
production and product quality and to have more 
flexible sales. Twenty-two years later it can be  
boldly said: the plan worked perfectly.

OUR MAIN STRATEGIC DIRECTIONS:

• Operating an innovative manufacturing and  
logistics base that can produce all the equipment 
and accessories of a bowling center or purchase 
them within the company and to deliver all parts 
of the World.

• Continuous development of planning activities.
• Expanding the range of the local suppliers.
• Conquest of new markets and providing  

after-sales services to the existing ones.

50-70 foglalkoztatott  
munkavállaló

50-70 employed  
workers

1200-1500 legyártott  
késztermék évente

1200-1500 final  
products per year

6000 m² production area
6000 m² gyártóterület
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Mérföldkövek

John Moses Brunswick megalapítja a J. M. Brunswick 
Manufacturing Company-t az Amerikai Egyesült Államokban.
John Moses Brunswick founds the J. M. Brunswick  
Manufacturing Company in the United States.

1845 1906 1967

Megnyílik a cég első nagy bowlingfelszerelés-gyára,  
amiből a vállalkozás később kinőtte magát.
The company’s first large bowling equipment factory opens,  
from which the business later grew immense.

A Brunswick bemutatja a világ első 
automata pontszámláló berendezését.
Brunswick introduces the world’s first 
automatic score counter.
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PROFESSZIONÁLIS KÖTÉLGYÁRTÁS
Telephely: 2700 Cegléd, Külső Pesti út 210.
Székhely: 2700 Cegléd, Szarka u. 2.
Telefon: (53) 310 772, Fax: (53) 500 937
E-mail: info@galco.hu • www.galco.hu

GALCO KÖTÉLGYÁR

♦ Építőipari Fővállalkozás ♦ Generálkivitelezés ♦ Teljes körű építészeti,

villamos és épületgépészeti tevékenység

♦ Gépi földmunkavégzés kis és nagy munkagépekkel (2t-24t-ig)

♦ Konténeres törmelék-, szemétszállítás konténer kihelyezéssel

♦ Gép, eszköz, berendezés szállítással (1t-24t-ig)

♦ Gépjármű mentése és szállítása, darus hidroplatós teherkocsival



Milestone

Megkezdi működését a székesfehérvári 
székhelyű Brunswick Magyarország Kft.

A GSX automata bábuállító szerkezet gyártása mellett meg kezdődik 
a golyólift és a golyógyorsító egységek gyártása.
Besides the production of the GSX automatic pinsetter, also the 
production of the ball lift and ball accelerator units starts.

Brunswick Hungary Ltd. based  
in Székesfehérvár starts operating.

Az amerikai anyavállalat új tulajdonosa a BlueArc Capital Management. A hazai cég  
megkapja jelenlegi nevét. Megkezdődik a zsinóros bábuállító berendezés gyártása.
The new owner of the US parent company is BlueArc Capital Management. The domestic  
company receives its current name. The production of the String Pinsetter begins.

1998 2002 2015
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Probitas Alba Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi szakértői tevékenység. 

Irányítási rendszer tanácsadói feladatok ellátása 
az ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, és ISO 50001 

szabványokhoz kapcsolódóan.

Ügyvezető igazgató: Gergely Edit
ELÉRHETŐSÉG
Iroda: 8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 7. 3/11
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai u. 25.

Mobil: +36 30 916 4813
E-mail:  info@probitasalba.hu

Web: www.probitasalba.freewb.hu
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A TÖRŐDÉS ALAPFELSZERELTSÉG
NELSON FLOTTALÍZING AUTÓPARK-KEZELÉS

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 78.
www.nelsonflotta.hu • www.cegautoberlet.hu



Gyártástechnológia Manufacturing Technology

A Brunswick Bowling Magyarország Kft. piaci előre-
jelzéseken alapuló termelési terv alapján kis- és  
közepes sorozatban gyárt és konkrét megrendelé-
sekre szállít. 

Sok esetben egyedi igényeknek megfelelően kell  
átalakítani a termékeket. Ehhez az anyavállalat és  
a székesfehérvári gyár mérnökeinek szoros együtt-
működése szükséges.

A beszállítói bázis gerincét körülbelül 70 hazai és 
külföldi beszállító alkotja. Minden, a gyárban készült 
Brunswick terméknek az általuk gyártott alkatrészek 
és rész egységek adják az alapját.

Ebből a közel 3000 fajta alkotóelemből kézi  
erővel, illetve pneumatikus és hidraulikus gépek 
segítségével kerülnek összeszerelésre a bowling-
berendezések. A megbízhatóság ez esetben is 
kulcskérdés, hiszen a vállalatnak különösen  
fontos, hogy a beszállítóival hosszútávra  
tervezhessen.

Based on a production plan which is based on 
market forecasts, Brunswick Bowling Hungary 
Ltd. manufactures in small and medium series and 
delivers to specific orders.

In many cases, products need to be modified to 
meet specific demands. This requires close  
cooperation between the engineers of the parent  
company and the factory in Székesfehérvár.

The backbone of the supplier base consists of  
approximately 70 domestic and foreign suppliers. 
All factory-made Brunswick products are based 
on the parts and components they manufacture.

From this nearly 3,000 types of components, 
bowling equipment is assembled by hand with 
the help of pneumatic and hydraulic machines. 
Reliability is also a key factor in this case, as it 
is especially important for a company to plan 
for a long term with a supplier.
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Fémfeldolgozás a legkorszerűbb technológiákkal 
INDUSTÁR Kft.

3561 Felsőzsolca, Állomás u. 15.
Tel.: +36/46/383-888, +36/46/383-422    
Mobil: +36/20/945-5795
E-mail: info@industar.hu
Web: www.industar.hu

objektumőrzés
személy- és vagyonvédelem

takarítás
kertrendezés

+36-30-9015-715
lowekft@gmail.com • www.loweprojekt.hu



Gyártástechnológia Manufacturing Technology

A Brunswick Bowling Magyarország Kft. missziója 
a magas színvonal megőrzése. Ehhez elengedhe-
tetlen a sport- és szabadidős bowling vevői  
igényeinek ismerete és magas szintű kiszolgálása.

A cég vezetése ezt szem előtt tartva fejleszti a 
működéshez szükséges folyamatokat és képessé-
geket.

A technológiai folyamat felépítése és folyamatos 
kontrollja biztosítja, hogy a gyárból kikerülő 
bowlingberendezések kielégítsék a legmagasabb 
minőségi elvárásokat is. A cégnél a Kanban, FIFO, 
5S és Kaizen szemléletek az irányadók.

Európai, illetve EMEA-területen a szervizhátteret a 
termékek közvetlen értékesítését végző disztribú-
torok biztosítják, a partnerek szerviztámogatását 
pedig a Brunswick európai szervizmenedzsere  
koordinálja.

The mission of Brunswick Bowling Hungary Ltd. is 
to maintain a high standard. To do this, it is essential 
to know the needs of sports and leisure bowling 
customers and to provide a high level of service.

With this in mind, the company’s management 
develops the processes and capabilities that are 
essential for operations.

The structure and continuous control of the tech-
nological process ensures that the bowling equip-
ment leaving the factory meets the highest  
quality requirements. At the company, the  
Kanban, FIFO, 5S and Kaizen approaches prevail.

In Europe and EMEA, the service background is 
provided by distributors who sell the products  
directly and the service support of the partners is 
coordinated by Brunswick’s European service 
manager.
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Logisztika Logistics

A vállalat import-export tevékenysége saját hatás-
körben, saját alkalmazottakkal működik. A gyártás hoz 
felhasznált alapanyagok a beszállítóktól  
a székesfehérvári telephelyre érkeznek. Az itt  
elkészült, értékesítésre kerülő berendezéseket  
cégünk a vevő által megjelölt helyszínre szállíttatja.  

Az összeszerelt termékek viszonylag nagy méretük 
és tömegük miatt teljes fuvarrakományként kerülnek 
továbbításra: Európába közúton, tengerentúlra  
pedig konténerekben. A célország import- és egyéb 
beviteli rendelkezéseit mindig figyelembe kell venni 
az út tervezése során. Ebben nyújtanak segítséget 
nagy tapasztalattal rendelkező szállítmányozó  
partnereink. 

A Brunswick Bowling Magyarország Kft. az anyacég 
egyetlen bábuállító berendezés gyártója. Ez a kivé-
teles helyzet teszi lehetővé, hogy a világ bármelyik 
országába értékesíthessen az Egyesült Államoktól 
kezdve, Dubai-on át - Japánig. 

Logisztikai szempontból kihívást jelentő feladat -  
a szoros határidőket is figyelembe véve - az áru útjának 
megszervezése, olykor távoli térségekbe, kisebb  
szigetekre vagy éppen fejletlen infrastruktúrájú  
régiókba.

The company’s import-export activity operates  
under its own authority and with its own employe es. 
The raw materials used for the production arrive 
from the suppliers at the Székesfehérvár site. The 
equipment made here and put on sale will be delive-
red by our company to the designated location. 

The assembled products are shipped as full freight 
due to their relatively large size and weight: to 
Europe by road and to overseas by containers. The 
import and other input provisions of the destination 
country should always be considered while planning 
the trip. Our experienced shipping partners help 
you with this.

Brunswick Bowling Hungary Ltd. is the only manu-
facturer of the parent company’s Pinsetter. This  
exceptional situation allows us to sell to any country 
in the world, from the United States, through Dubai, 
to Japan.

From a logistical point of view - also taking tight  
deadlines into account - organizing the journey of 
goods, sometimes to remote tourist areas, smaller 
islands or even to regions with underdeveloped  
infrastructure is a challenging task.
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Fejlődés és innováció Development and Innovation

A vállalat büszke a magas minőségű termékekre, az 
egyedi műszaki megoldásokra, a megbízható  
csapatra, a támogató szemléletű szervezeti kultúrára 
és az alacsony fluktuációra.

A dolgozók tudják, hogy kérdéseikkel, ötleteikkel, 
gondjaikkal bármikor fordulhatnak vezetőik felé. 
Csaknem 60%-uk több mint 10 éve, 30%-uk  
pedig több mint 20 éve dolgozik itt. A cég a jövőben is 
szeretné megőrizni ez a kultúrát. 

További cél a bowling népszerűsítése Magyarországon 
belül mind befektetésként, mind pedig sportolási és 
kikapcsolódási lehetőségként. Az anyavállattal való 
együttműködés továbbra is kulcsfontosságú  
az iparági hagyományok megőrzése céljából. 

A nagy múlttal rendelkező termékeket a cég oly 
módon szeretné fejleszteni, hogy a megszokott 
megbízhatóság fenntartása mellett a megújításra is 
komoly erőforrásokat fordít. 

The company is pride of the high-quality products, 
the unique technical solutions, the reliable team, 
the supportive organization culture and low turnover.

Employees know that they can turn to their managers 
at any time with their questions, ideas and  
concerns. Almost 60% of them have been working 
here for more than 10 years and 30% for more than 
20 years. The company wants to preserve this  
culture in the future.

Another goal is to promote bowling in Hungary both 
as an investment opportunity and for sports and  
recreation. Collaboration with the parent company 
remains key to preserve industrial traditions.

The company wants to develop products with  
a long history in such a way, to maintain its its ordi-
nary reliability, while it also devotes considerable  
resources to renewal.
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Lemezolló
Élhajlítás
Lézervágás
Stanc-kivágás
Hegesztés
Ponthegesztés
Összeszerelés
Présanya behúzás

Kötőelem préselés: 
Két PEM típusú prés gép
Tox kötés technológia
Présgépek
Szalagcsiszolók
Állványos fúrógépek
Solid Edge tervező szoftver 
Porfestés

Technológiai lehetőségek:

KOMPLEX LEMEZ-TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK
A TERVEZÉSTŐL A KÉSZTERMÉKIG

2330 Dunaharaszti Ganz Ábrahám utca 1.

info@karl.hu+36 24 510 045 www.karl.hu



Világtérkép - Legérdekesebb szállítási célterületeink

USA, Las Vegas 
Red Rock Casino

Alaska, Fort Wainwright 
Nugget Lanes

Canada, Kelowna 
Zone Bowling

USA, Orlando 
Aloma East

Hawaii, Kawela Bay 
K-Bay

Canada, Cambridge 
Bingemanx Funworx

Brazil, Sao Paolo 
Vale Energia Entr.

Argentina, Buenos Aires 
Vale Energia Entr.

Brazil, Recife 
Lismar Ltda

Barbados, Christ Church 
Sandals Barbados

Bolivia, Santa Cruz 
Chen Chang RUI

Peru, Lima 
Marina Bowling S A C

Mexico, Toluca 
Bowling Cosmos Miled

France, Cournon 
Clermont Ferrand
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Kábelkötegek tervezése, fejlesztése, gyártása
Szolgáltatásközpontú, komplex integrátori megoldások

Nemzetközi ügyfélkör

www.macher.hu



World Map - Our most interesting transport destinations

China, Shanghai 
BCL-Warehause

Malaysia, Kuala Lumpur 
BCL-Warehause

India, Pune 
PVR Bluo  
Koregaon

Russia, Saint Petersburg, 
SPB Primorskii

Russia, Surgut 
Surgut

Kazakhstan, Karaganda 
Karaganda

Kyrgyzstan, Bishkek 
Kyrgyzstan

Australia, Melbourne 
Strike Entertainment

Russia, Magadan 
Magadan

New Zealand, Wellington 
Bowland Holdings Ltd

Australia, Queensland 
Strike Maroochydore

Hungary

South Africa 
Electra

Nigeria, Ibadan 
Stelar Vera Development

Saudi Arabia 
Magic Co. Brakpan

Albania, Tirane 
Tirana

Japan, Tokyo 
Mitsui
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Phone +36 (0)23 -341888

Herceghalmi út 1
HU - 2072 Zsámbék

www.reisergmbh.de
reiser@reiserhungary.hu

plastic injection moulding
műanyag fröccsöntés

assembly of complete units 
komplett szerelési egységek

die castings  
nyomásos öntött alkatrészek

Your reliable partner, based in Germany, for



Minőségbiztosítás Quality Assurance

A Brunswick Bowling Magyarország Kft.-nél folyama-
tosan fejlődő minőségirányítási rendszer működik. 

A vezetőség elkötelezett a vállalaton belül  
alkalmazható követelmények teljesítése iránt.  
Különösen igaz ez a vevői, jogszabályi és szabványkö-
vetelményekre, valamint a munkatársak egészségének 
és a környezeti értékek védelmére.

Az anyavállalat piacvezető pozíciójának megtartásához 
mindenki erőfeszítésére szükség van. A vevői  
igényeknek megfelelő termék és szolgáltatás létre-
hozása a cég minden szervezeti egységének és  
dolgozójának közös érdeke és feladata.

Vállalatunk ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendel-
kezik.

At Brunswick Bowling Hungary Ltd. a continuously  
developing quality management system is operating. 

The management is committed to meet the applicable 
requirements within the company. This is especially 
true for customer, regulatory and stanard  
requirements and for the protection of the  
employees’ health and environmental values. 

Maintaining the parent company’s market leading 
position requires everyone’s effort. Creating a 
product and service that meets customer needs is a 
common interest and task of all organizational units 
and employees of the company.

Our company has an ISO 9001: 2015 certificate.
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Habasit belts work harder so you 
can test your own endurance 

Habasit Fitline 
maintenance-free treadmill 
belts run smoothly, with 
ideal tracking and no need 
for lubrication. 

Contact us to discover our full 
range of treadmill and bowling 
machine belts. 

Habasit GmbH 
info.hungary@habasit.com 
www.habasit.com 

A Habasit Fitline karbantartas 
nelkiili fut6pad-szalagok 
csendesen, es egyenletesen 
mukodnek, idea/is futasukhoz 
nines sziikseg kenesre. 

Vegye tel velunk a kapcsolatot 
es tedezze tel a Habasit termekeit 
koztuk a csucsmin6segu tut6pad 
es bowlinggep-szalagokat. 

Habasit - Solutions in motion 
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Services / Szolgáltatások

• R&D

• design and redesign

• machine tools manufacturing

• CNC machining

• assembly and laser cutting

• K + F

• tervezés és újratervezés

• szerszámgépgyártás

• CNC megmunkálás

• összeszerelés és lézervágás

We produce various battery-powered and power hand tools for well-known customers and 
accessories for these tools, various metal parts of products and other custom-made products. Our 
advantage of in-house development and prototyping undoubtedly guarantees the speed and 
consistency of the entire development from the initial idea to the final product.

Különféle akkumulátoros és elektromos kéziszerszámokat gyártunk közismert ügyfelek számára, 
valamint ezekhez a szerszámokhoz tartozékokat, továbbá különféle fémalkatrészeket és egyéb 
egyedi gyártású termékeket. A házon belüli fejlesztés és prototípusgyártás biztosítja az ötletek

With Brunswick we share a long-term relationshiop in the field of structural steel 
products with surface protection for their bowling lanes.

A Brunswick-al egy hosszú távú kapcsolatot ápolunk a bowlingpályáik részére gyártott felületi 
védelemmel ellátott szerkezeti acéltermékek területén.

G - M & M PROIZVODNJA d.o.o. | Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, Slovenia
T: +386 1 786 540| E: info@gmm.si | W: www.gmm.si

gyors és következetes megvalósítását.



A bowlingban rejlő lehetőségek

Átlagosan 110 millió ember bowlingozik évente világszerte. A sikerhez jelentősen hozzájárult, hogy  
a bowling önállóan és nagyobb létesítmények részeként is megállja a helyét. A pályák kialakítását  
a célközönség igénye szerint lehet alakítani, a végső összkép megteremtésének pedig csak a fantázia 
szab határt. Ez a világtrend nem ismer határokat. Legyen szó baráti összejövetelről, céges rendezvényről 
vagy profi versenyről, a bowling bármilyen korosztály számára kiváló aktív kikapcsolódási lehetőséget 
nyújt. 

A széles körű alkalmazhatóságon túl az is a befektetés mellett szól, hogy a beruházási költségek körülbelül 
4-5 éven belül megtérülnek. Megfelelő karbantartás mellett pedig egy pálya akár 30-40 évig is üzemképes 
lehet. A kültéri attrakciókkal szembeni előnye, hogy működése nem függ az időjárástól, így egész évben 
nyitva tartható. 

Legyen Öné az első gurítás!
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The potential of bowling

Each year an average of 110 million people play bowling worldwide. Bowling on its own and as part of 
larger facilities has contributed significantly to its success. The design of the tracks can be tailored to 
the target audience and only the imagination can stand in the way of the overall picture. This world 
trend knows no boundaries. Whether it is a friendly gathering, a corporate event or a professional  
competition, bowling offers an excellent opportunity for active recreation for all ages. 

Besides its widespread applicability, it is also in favor of the game that the investment costs will be  
recouped within 4-5 years. With proper maintenance, a track can be in operation for up to 30-40 years. 
Its advantage over outdoor attractions is that its operation does not depend on the weather, so it can 
be open all year. 

Let the first roll be Yours!
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Brunswick Bowling 
M�gy�rorsz�g Kft.

•
Cím/Address:

8000 Székesfehérv�r, Amerik�i f�sor 3.
Tel: +36-22-512-900
F�x: +36-22-512-942

E-m�il: brunswick.hu@brunswickbowling.com
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