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A projekt keretén belül a társaságunk mikro-kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
címmel nyújtott be pályázatot. A fejlesztés során az eddigi műszaki és technológiai
hiányosságokat szüntettük meg, a projekt megvalósítása során megvásároltuk és üzembe
helyeztünk egy Homag Venture 316/L CNC megmunkáló központot.
Társaságunkat szakmai befektető magányszemélyek alapították 1996-ban családi
vállalkozásként, sorozatban gyártható és egyedi műanyag termékeket állítunk elő.
Tevékenységi körünket folyamatosan bővítjük, főként nagyobb hozzáadott értékkel
rendelkező egyedi gyártású termékeket.
A fejlesztésünk célja egy 5 tengelyes Homag Venture CNC megmunkáló központ beszerzése
volt, mellyel magasabb minőségű, nagyobb hozzáadott értékű termékeket állítunk elő és így
bővíthetjük az export piacunkat.
A berendezés egy innovatív, napjaink legfejlettebb technológiáját képviselő fúró, maró,
fűrészelő munkafolyamatokat végez az öt tengelynek köszönhetően tetszőleges irányban, így
társaságunk számára lehetőséget biztosít termékfejlesztéshez.
A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben
megfelel az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is.
A projekt megvalósítása során beszerzett eszköz hozzájárul, hogy a társaságunk a piac
szignifikáns szereplője legyen, ezáltal növekszik az értékesítés modernizációja.
A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot versenyképességének javításához és a
bevételeinek növeléséhez. Az új eszközzel a ráfordított idő jelentősen csökken, mely egyben
minőségi javulás mellett, jelentősen hatékony termék előállítást is eredményez. A társaság a
megvásárolt géppel szélesebb spektrumban tudja kiszolgálni vevői és partnerei igényeit.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés
befejezését követően, azonnal integrálódott a társaságunk napi működésébe. Megfelelő
szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezünk a fejlesztés során beszerzett eszköz
működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő
eredmények fenntartásához.
A társaságunk a gyártást mindenkor korszerű eszközökkel és gépekkel kívánja kiszolgálni,
mivel ez lehet a garancia versenyképességünk és költséghatékonyságunk javítására. A
minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű gépnek köszönhetően a
megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A fejlesztést Pilisvörösváron valósítottuk
meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi munkahelyek megtartást.
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