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Himile Europe kft.

Cégünk a Himile Science and Technology leányvállalata, 
mely az autógumi vulkanizáló formák (moldok) legnagyobb 
gyártója világszerte. A Himile Europe célja, hogy rugalmas 
és gyors helyi támogatást nyújtson anyacégünk ügyfelei-
nek. Tevékenységünk mold és egyéb gépalkatrészek gyár-
tása , és a Himile Európai ügyfeleinek helyi támogatása.
Anyacégünk a Himile, Gaomi város gazdasági kék övezeté-
ben található, a Shandong félszigeten, Kínában. Megalaku-
lását követően a cég töretlenül fejlődik, az elmúlt 21 évben 
átlagosan évi 50%-os árbevétel növekedést ért el (CAGR), 
és mára már több mint 20 leányvállalattal rendelkezik, me-
lyek közt 1 tőzsdén jegyzett vállalat (SHE:002595), 3 válla-
lat rendelkezik nemzeti szintű high-tech vállalkozás beso-
rolással, 4 pedig tengeren túli vállalat.  Gyártó egységeink 
területe Kínában meghaladja a 13 négyzet kilométert, dol-
gozóink száma pedig a 12.000-et, eszköz állományunk pe-
dig az 5.4 milliárd yuant.
 A Himile fokozatosan egy nemzetközi nagyvállalattá fej-
lődött, mely három stratégiai szektorban van jelen. Ezek 
az autógumi vulkanizáló formák, csúcsminőségő gépalkat-
részek, és az olaj és gázipari berendezések. Termékeink 
széles skálán mozognak, többek között gyártunk gépipari, 
tengeri, vasúti, gázipari termékeket, és jelen vagyunk az 
oktatási és számos más területen is.
 Mostanra a cég már a világ vezető autógumi vulkanizáló 
forma gyártója, öt különböző szempont szerint is az első: 

Himile Europe llc.

Himile Europe is the subsidiary of Himile Science and Tech-
nology, the world’s leading manufacturer of tire molds.  
We are a flexible European company located in Hungary, 
manufacturing tire mold components, mechanical parts 
for various industries and providing local services to cus-
tomers of Himile throughout Europe.
 Established in 1995, Himile Group is located in Gaomi 
City in Shandong Peninsula Blue Economic Zone. Through 
21 years stable and healthy growth with an average 50% 
of CAGR (Compound Annual Growth Rate), Himile has 
more than 20 subsidiaries so far, including a listed compa-
ny (stock code 002595), 3 national high-tech enterprises, 
4 overseas companies, covering 3,000 acres, staffed with 
over 10,000 employees, and with total assets nearly 5.4 
billion yuan; Himile has become an internationalized en-
terprise with three major sectors of top grade tire mold, 
high-end mechanical parts manufacturing and oil and gas 
equipment, and the products are involved in the fields of 
mechanical manufacturing, marine, rail transit, fuel gas, 
education, and etc.
 After 21 years of accumulation and development, Him-
ile has become the word’s tire mold manufacturing base 
and especially with five characteristics: the leading tech-
nology, the most complete variety, the largest production 
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saját gyártástechnológia, a legszélesebb termékpaletta, a 
legnagyobb gyártó kapacitás, legnagyobb ügyfél portfólió 
szinte valamennyi prémium autógumi gyártót beleértve, 
és a legerősebb profitabilitás az iparágban. Emellett a Hi-
mile rendelkezik a legfejlettebb EDM, közvetlen CNC ma-
rási és LPD alumínium öntési technológiával az iparági sze-
replők közül.
 2015-ben a Himile csoport 25%-os piaci részesedést 
ért el világszinten, exportból származó árbevétele meg-
haladta ezen a területen a teljes Kínai exportból származó 
bevételek 90%-át. A cégcsoport mostanra stabil együtt-
működést alakított ki a világvezető 75 autógumigyártó-
jából 62-vel. Emellett a Himile számít a legmegbízhatóbb 
beszállítónak a prémiumkategóriás gépészeti alkatrészek 
gyártásában: gyártásifolyamat teljes egésze – a tervezéstől 
a az öntödei munkafolyamatokon, hegesztésen, megmun-
káláson át a javításig a cégcsoport saját üzemében zajlik, 
„egy-megállós” szolgáltatást biztosítva megrendelőinek. 
A gyártott termékek skálája széles: nyomástartó edények, 
gáz- és olajkitermeléshez használt eszközök, kompresszor 
és gázturbina alkatrészek, nagy teljesítményű, ugyanakkor 
alacsony energiafelhasználású hőcserélő berendezések, 
vasúttechnikai alkatrészek, szélerőmű tartozékok, műszaki 
eszközök stb. A Himile az autógumi-abroncs szelep gyár-
tásban is vezető szerepet tölt be 30%-os részesedésével a 
világpiacon.
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capacity, the best customers and the strongest profitable 
capacity. Himile holds the most advanced and matured 
EDM, direct engraving and LPD cast aluminum technol-
ogy for the tire mold manufacturing. In 2015, Himile in-
ternational market share was up to 25%, and the export 
turnover covered more than 90% of the total in China. 
And we have established stable cooperative relations with 
62 of 75 world’s top tire manufactures; Himile is also the 
most influential manufacturer of high-end mechanical 
parts in the world, providing one-stop services including 
design, casting, welding, machining and service, and the 
products cover pressure vessels, oil and gas equipment, 
compressor parts, gas turbine parts, efficient and en-
ergy-saving heat exchangers, aviation mold, rail transit 
parts, wind power parts, engineering equipment’s tooling 
and etc. At the same time, Himile is also the world’s larg-
est tire valve manufacturer having 30% of world market. 
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