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Rába: Új, nemzetközi keretszerződés autóipari ülésrendszerek beszállí-
tására 
 

A Rába Járműalkatrész Kft. móri üzemegysége jelentős múltra visszatekintő szakértelem-
mel rendelkezik a járműülések és -alkatrészek gyártásában. A kiemelkedő gyártási képes-
ségnek és aktív üzletfejlesztési munkának köszönhetően sikerült üzleti kapcsolatot létesíte-
ni az autóipar egyik legnagyobb multinacionális TIER 1-es beszállítójával. 

A Rába Járműalkatrész Kft. és új partnere között frissen létrejött, hét évre szóló együttműködési 
megállapodás értelmében 2020 májusától a móri telephely, ötvenezer pick-up gépjárműbe szállít 
szerelt hátsóülés-vázakat évi 2 millió euró értékben, tovább erősítve a Rába pozícióit a nemzetközi 
járműipari piacon.  

A több évtizedes múltra visszatekintő, egyebek mellett komplett ülésrendszerekért felelős külföldi 
partner a globális járműipar egyik legnagyobb TIER1-es beszállítója. A társaság európai termelé-
sének racionalizációja érdekében kezdett tavaly tárgyalásokat a Rába Járműalkatrész Kft. üzletfej-
lesztésével. Ennek eredményeként jött létre idén októberben a technológiai transzfert is magában 
foglaló keretszerződés a pick-up piac egyik vezető márkájához készülő autóülések préselt, he-
gesztett és KTL festett szerelt hátsó ülésvázainak beszállítására.  

Ez a megállapodás a Rába számára stratégiai jelentőségű, és igazolja a minőségi gyártás iránt 
elkötelezett társaság üzletfejlesztési politikáját, valamint arra is rámutat, hogy a személyautó-ipar 
átalakulásával az Európában működő ellátási láncok optimalizálása lehetőséget teremt új üzleti 
kapcsolatok létrehozására is, így a most megszületett megállapodás a további együttműködés 
forrása. 
 
 
CÉGINFORMÁCIÓ: 
 
Rába Járműipari Holding Nyrt. 
A 120 évre visszatekintő járműipari tapasztalattal rendelkező Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, 
egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész és a Jármű üzletág. A Rába erősen export-
orientált vállalat, stratégiai exportpiacai az EU, a FÁK országok és az USA. A győri székhelyű Rába Jármű-
ipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Szikszai Andrea kommunikációs munkatárs  Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9502 
Steszli Ádám befektetői kapcsolattartó    Rába Nyrt.   Tel.:30/444-9629 
Torda Júlia      CCG Communications   Tel.:30/593-8658 
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