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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZERSZÁMGYÁRTÓI KAPACITÁS
CITÁS FEJLESZTÉSE ESZKÖZ
ESZKÖZ ÉS INGATLANBERUHÁZÁSSAL
INGATLANBERU
Az EFT és Társai Szerszámélező és Gyártó Kft. komplex beruházást valósított meg kecskeméti
telephelyén.. A projekt keretében megépült egy 798,63 négyzetméter hasznos alapterületű
alapterület csarnok,
valamint termelésbővítő eszközök kerültek beszerzésre
beszerzésre. A projekt eredményeként a vállalkozás
termelő (fúró, maró) kapacitása bővült.
bő
A projekt 50 millió forint vissza nem térítend
érítendő európai uniós
támogatás segítségével valósult meg.
Az EFT és Társai Szerszámélező
ő és Gyártó Kft. induló tevékenysége forgácsoló szerszámok (fúrók, marók,
stb.) élezése volt, amely később
őbb palást
palást- és síkköszörüléssel, valamint marással bővült,
b
ezen
tevékenységekkel lényegében az általános alkatrészgyártás területére léptünk be. A projekt keretében
ingatlan
an beruházást és eszközpark fejlesztést valósítottunk meg Kecskeméten,, amely eredményeként a
termelő (fúró, maró) kapacitásunkk bővült.
b
A megvalósult fejlesztés a piacon lévő gyártókkal szemben
előnyhöz
nyhöz jutatta a vállalkozást, mivel jelentős
jelent
hasznot tudunk biztosítani megrendelőinknek
megrendel
azzal, hogy
képesek vagyunk a kért egyedi alkatrészek gyors és pontos legyártására
l
és leszállítására.
Az épületfejlesztés, bővítés
vítés alapvető célja az új gyártási technológia (szikraforgácsoló), az új tevékenység
(szerelés), az új műszaki
szaki feladatok, el
előkészítés (mérnök-technológus, CAD-CAM
CAM tervező-programozó,
tervez
gyártmányfejlesztő)) részére megfelel
megfelelő hely biztosítása volt. Meg kellett teremtenünk a fizikai környezetét a
2
tevékenységnek, ezért döntöttünk egy 798,63 m hasznos alapterületű csarnok megépítése mellett.
A beszerzett gépek között található a huzalszikraforgácsoló
huzalszikraf
gép, valamint annak egy alapvető kiegészítő
gépe, a startlyukfúró gép. A huzalszikraforgácsolási munkákat
munkákat régebben kiszervezve
kiszervez
végeztük, ám az
alvállalkozó hiány miatt szükségessé
ükségessé vált a gép beszerzése.
beszerzése A várható megrendeléseink
megrendelései
volumene miatt
szükségünk volt a startlyukfúró
tlyukfúró berendezésre, amely igen gazdaságos, ugyanis folyamatosan lehet vele
ugyanazt a munkafeladatot végezni. Mindkét gyártóeszköz a kissorozatú alkatrészgyártási, készülékgyártási
és szerszámgyártási tevékenységünkben
enységünkben vesz részt, illetve
i
ahhoz kapcsolódnak. A gyalogkíséretű
elektromos targoncára a megnövekedett szállítási,
szállít
rakodási igényünk miatt volt szükségünk. A magas
minőség biztosítása mellett az időmegtakarítás
megtakarítás is nagy haszna a gépeknek. A projekt keretében továbbá egy
fővel bővítettük
vítettük alkalmazottaink létszámát.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 50 millió forint vissza nem térítendő
térítend európai
uniós támogatás és 100 millió forint konstrukció keretében igényelt kölcsön segítségével.
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