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Felelősségű Társaság
A projekt címe: "Univerzális 3 tengelyes megmunkáló központ beszerzése az
innovatív termékek gyártása érdekében a Muzsai - Metall Kft.-nél”
A szerződött támogatás összege: 10 381 140 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.09.13.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00999
A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt keretében a Muzsai-Metall Kft. egy 3 tengelyes univerzális CNC megmunkáló
központot kíván megvásárolni. Az ügyvezető 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a
fémiparban, tehát tisztában van azzal, hogy melyek a legkorszerűbb eszközök jelenleg a
piacon, melyeket érdemes megvásárolni, melyek térülnek meg legjobban ár-érték arányban.
Jelen eszköz egy DMG MORI típusú gép, mely értékesítéséből jelenleg Magyarországon
nagy forgalmat bonyolítanak, prémium minőségű eszközöket gyártanak a fémipari cégek
számára. A kereskedő cég szavatolja, hogy a gép a gyártási folyamatban elhelyezett
többszöri közbenső ellenőrzési fázisokon és gondos végellenőrzésen keresztül hagyja el a
gyártást. A gondos ellenőrzés és végátvételi protokoll biztosítja a vevőt a kiváló minőségű
gépről.
Az adaptív innovációhoz tartoznak a következő gondolatok: a beszerzendő CMX 600 V
marógép rendelkezik a mai kornak megfelelő modern programozási, kezelőbarát
tulajdonságokkal. Az eddigieknél gyorsabb programozást tesz lehetővé a DXF beolvasó
rendszer. Munkadarab bemérés a Renishaw mérő segítségével. Belső hűtés lehetősége a
tökéletes szerszám hűtésére!
Technológiája alapján a 3 tengelyű megmunkáló gépek közé tartozik, fejlett vezérléssel és
funkciókkal ellátva.
Az új gép beszerzésével az adaptív innováció révén nő a vállalkozás versenyképessége,
elsősorban új piacok megszerzésével, mely az ügyvezető előző évi célkitűzése volt, ezen
projekttel ezt teljes mértékben megvalósíthatónak tartja. Új piaci nyitás első körben a Győri
Nemzetközi Ipari Park területén elhelyezkedő vállalkozásokat jelenti, melyek ezidáig nem
tárgyaltak komolyabban a Kft-vel az eszközpark elavultsága miatt. Megrendelői felé képes
lesz a bonyolultabb, különböző szögekben megmunkált alkatrészeket a 3 tengelynek
köszönhetően a megmunkálandó alkatrész stabil rögzítésével nagyobb pontossággal és
rövidebb idő alatt elkészíteni. A későbbiekben plusz 1 tengellyel bármikor bővíthető az
eszköz, ez is az innovációt szolgálja.
A fejlesztés nyomán az autóipari beszállító iparba tudnak az eddiginél eredményesebben
bekapcsolódni és jobb piaci pozíciókat elérni. Jelen beszerzéssel a támogatást igénylő
vállalkozásnál az eddiginél lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására,
piaci bevezetésére kerül sor.

