KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: METÁLPLASZT FÉM- ÉS MŰANYAGFELDOLGOZÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
PROJEKT CÍME: TELEPHELY FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A METÁLPLASZT KFT-NÉL
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 47 238 574 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 29,999999%
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
Cégünk a METÁLPLASZT Kft. 1990 májusában alakult. A kezdeti évek nehézségei után cégünk termelési
értéke 1999-ben kezdett igazán dinamikusan növekedni. Cégünk alapításának indoka a műanyag
részegységek gyártása után növekvő kereslet, melyet az ELECTROLUX jászberényi gyárának tevékenység
kiszervezése vezetett. Árbevételünk az ezredfordulóra átlépte az 1mrd Ft-ot, 2000-es évekre stabilan 3mrd
Ft körül alakult, az évtized végére, a gazdasági válság idején sem esett vissza 10%-ot meghaladó
mértékben. A 2010-es években az árbevétel dinamikus növekedésnek indult, ma már 7 mrd Ft feletti értékkel
bír. A jövedelmezősségünk is folyamatosan abszolút értékben növekedett, az ezredfordulón 189mFt üzemi
eredményt értünk el, ami 2015-ben már közel 300 mFt-ot ért el.
A jelen fejlesztéssel dinamikusan növekvő termelésünk kiszolgálásának hatékonyságát kívánjuk emelni. A
fejlesztés során megvalósított beruházások:
Gép berendezés a gyártási tevékenységünk megerősítéséhez, a megnövekedett vevői igények, a magasabb
hozzáadott értékű termékek előállítása érdekében kerülnek beszerzésre az alábbiak szerint:
Az 1 db 15 Tonnás híddaruval és a hozzá tartozó darupályával a II. számú Műanyag Fröccsöntő
gyártócsarnokunkban, a nagyméretű autóipari műanyagalkatrészek előállítására szolgáló gépeink
kiszolgálását, a gyártó szerszámok cseréjét valósítjuk meg.
Az 1 db 5 tonnás híddaru +darupálya a II. sz. műanyag fröccsöntő gyártó csarnokunkba kerül
elhelyezésre. A csarnok kialakítása során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy optimális szerkezetben
kerüljön kialakításra a csarnok épület, így a kisebb zárerejű és méretű fröccsgépeken történő
szerszámcseréhez szükséges daru ennek megfelelően kerüljön alkalmazásra.
A 2 db CXTS egyfőtartós híddaru HK580. A tervezett berendezés a szerszám üzemünkben kerül
alkalmazásra, a fröccsöntő szerszámok mozgatása, javítás közbeni forgatása valósítható meg vele. A
berendezés ezen tevékenységeket könnyíti meg nagymértékben.
Építési beruházás keretében további termelő/összeszerelő üzem épület kerül kialakításra 1750,99 nm
nagyságban. Az épület a korszerű elvek mentén került megépítésre, az általunk korábban már használt és
megismert eljárások alkalmazásával.
Az épület a jelenlegi útburkolat szélességét megtartva, több mint 11 m távolságban kerül kialakításra a
meglévő épületektől. A közútról nézve zárt, hátulról előtetővel fedett lesz. Az épület földszintes, acél

pillérvázas szerkezettel valósítottuk meg. A benne dolgozók számára a szociális blokkok (öltözők, mosdók,
melegedő és étkező) a szomszéd épületben biztosított. Az üzem önálló tűzszakasz lesz, a környező
épületek távolsága mindenhol nagyobb, mint a minimálisan előírt épületek közötti tűztávolság.
Kommunikáció: A projekt során kötelezően elvárt elemek megvalósítását végeztük el, melynek során C
típusú tábla, internetes aloldal és professzionális fényképek készültek.
A fejlesztés megvalósításával cégünk tovább növeli meglévő munkavállalói munkahelyének biztonságát, a
fejlesztés 2018.12.31-ig valósult meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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