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A GreenSolar Equipment Manufacturing Kft. 2009-ben 
alakult meg a Beijing Sevenstar Science & Technology 
Co. Ltd leányvállalataként. Fő tevékenységei közé tartoz-
nak: magas hatékonyságú fotovoltaikus cellák előállításá-
hoz kapcsolódó berendezések gyártása és kereskedelme, 
elektronikus alkatrészek gyártására alkalmas berendezé-
sek gyártása, egyedi géptervezések és naperőmű befekte-
tések.
 A GreenSolar Kft. sokévnyi tapasztalattal rendelkezik a 
lézer alapú gépek, képfeldolgozás, automatizálás, kémiai 
rétegleválasztás, porlasztásos rétegnövesztő eljárások és 
vákuum rendszerek területén.  A PERC technológiához ké-
szült lézer strukturáló automatizált berendezés csúcstech-
nológiájú lézerrel lett felszerelve, melynek köszönhetően 
nagy áteresztő képességű és magas minőségű termékeket 
állít elő. A PV cellák vizuális inspekcióját végző berendezés 
képes felismerni a cellákon található hibákat, elszíneződé-
seket és rendkívül könnyen integrálható a teljesen auto-
matizált termelő sorokhoz. Ügyfeleink többnyire Európá-
ból, Kínából és Délkelet-Ázsiából kerülnek ki.
 A GreenSolar Kft. Romániában és Magyarországon fek-
tetett be naperőművekbe. Jelenleg is keressük a további 
befektetési lehetőségeket.
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GreenSolar Equipment Manufacturing Ltd was established 
in 2009, which was a subsidiary of Beijing Sevenstar Sci-
ence & Technology Co. Ltd. The main business of GreenSo-
lar includes: Equipment production and sale for high effi-
ciency photovoltaic cells, special equipment for electronic 
element production, customized equipment design and 
solar park investment.
 GreenSolar has rich experience in laser equipment, im-
age processing, automation, chemical vapor deposition, 
physical vapor deposition and vacuum system. The Laser 
Scribing machine for PERC technology is equipped with 
advanced laser source and full automation technology and 
it can reach very high throughput and quality. The visual 
inspection machine for PV cells can identify defects and 
color distribution in the cell; it’s easy to integrate with full 
automated production line. Our customers come from Eu-
rope, China and South East Asia.
 GreenSolar have invested in solar parks in Romania and 
Hungary. We are continuing to look for new investment 
opportunities.

Contact: Wang Chunhong
Mobile: +36 30 774 0007

E-mail: chunhong.wang@greensolar.hu

Attila Kiglovics
Mobile: +36 30 774 0004

GreenSolar Kft.• 1103 Budapest, Gyömrői út 128. • Telefon: 3614450777 • Email: contact@greensolar.hu
honlap: www.greensolar.hu


