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Sajtóközlemény
y
Új gyártóbe
erendezések beszerzése
e és napele
emes rendszzer telepítés
se asztalosipari vállalk
kozás
fejlesztése
f
c
céljából
Fritz László egyéni válla
alkozó 10 151 370 forint uniós támog
gatást nyert aGINOP-1.2.1-14 - Mikro
o, kisés
é középvállalkozások termelési
t
kapacitásainak
k bővítése című pályáza
ati kiíráson a Széchényi 2020
keretében. A 22 558 600 forintos öss
szköltségű beruházás rév
vén a vállalk
kozás a pályá
ázatban megjelölt
eszköz
e
beszerzését valósította meg.
Vállalkozásom
V
mat 1987-be
en indítottam
m el. Kezde
etben egyed
dül dolgoztam
m, néhány alapvető esszköz
(szalagfűrészz, gyalugépek stb.) haszználásával. Ez
E azidőszak még nagyo
on sok kézim
munkát igényyelt a
technológiai
t
hiány
h
miatt.A
Az ezredforduló táján tevékkenységi körö
öm a kárpitoss bútorokhoz felhasznált vázak,
félkész
f
díszíttőelemek gyá
ártásával bővü
ült. Ezek a munkafolyama
m
tok már nagyyobb helyet, precízebb
p
gépeket
igényeltek, tö
öbb ember fog
glalkoztatására volt szüksé
ég. Egyre nagyobb számb
ban érkeztek a megrendelések,
műhelyemet folyamatosa
an tudtam bővíteni, vállalkozásom stabilitását, a foglalkozztatotti létszá
ámot,
et folyamatosa
an fenn tudtam tartani, illettve tovább bő
ővíteni.
ügyfélköröme
Jelen
J
beruhá
ázás, egyrésszt gyártási technológia-fe
t
ejlesztésünkrre irányult, m
másrészt gyá
ártási folyama
atunk
villamos
v
enerrgiaigényénekk részbeni kie
elégítésére:
A beszerzettt eszközök és
s műszaki ta
artalmuk:
1. OLIN
NPICK K 360 T-E
T egyoldala
as él elzáró a
automata előm
maróval és rad
dius funkcióval
2. MINI Max T 45 W asztalos marrógéphengere
elt acél gépvá
ázzal és öntvé
ény asztallal
RTECH 27 sorozatfúró
s
gépgyorstokm
g
mány előkész
zítéssel - 9 db gyorstok
kmánnyal - L=3m
L
3. STAR
vezettőhosszabbítá
ás 4 db ütköz
zővel
4. RotarCube SD csa
avar kompaktt kompresszo
or (4-7,5 kW)
5. 28 kWp
k
csúcste
eljesítményű
ű napeleme
es rendszer::108 db Ris
sen RSM-60-6-260P 26
60Wp
típus
sú napelem modulok; ABB
A
TRIO-27
7.6-TL-OUT
TD típusú inv
verter
A

beruházá
ás

2015.10.2
26.-án

megkkezdődötta

napelemes

rendszer

te
elepítésével.

A

kivitelezző

a

GoodWillEne
ergy Kft. A be
eszerzésre kerülő új, gyá
ártó eszközök
ket pedig az Alu-Machines
s.r.o. szállíto
otta le
részünkre. A napelemes rendszer
r
telep
pítése, valam
mint a gépek le
egyártása, va
alamint leszálllítása picivel több,
be, mivel 2016
6. július 4.-én
n került sor az
z üzembe helyyezésre.
mint 8 hónapot vett igényb
A pályázat nyertességéne
n
ek köszönhe
etően megvalósult eszközzbeszerzések lehetővé tesszik a vállalkkozás
ilyen
számára
s
a piaci versenye
előny megsze
erzését, hisze
en a környékbeli versenytársaik nem rendelkeznek
r
felszereltségg
f
gel rendelkezző telephellyel, így ez komo
oly versenyelőnyt eredmén
nyez majd a jövőben.
A megvalósíttás helyszíne::
8774
8
Gelse, Kossuth
K
Lajoss út 148
A projekt költségvetése: 22
2 558 600 Ft,
F a saját forrrás összege: 12 407 230
0 Ft (55,0000
0%), a vissza nem
térítendő
t
tám
mogatás össze
ege pedig: 10
0 151 370 Ft ((45,0000%).
A projekt az eredeti
e
célkitű
űzéseknek me
egfelelően sikkeresen és erredményesen
n megvalósult.

