KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: METÁLPLASZT FÉM- ÉS MŰANYAGFELDOLGOZÓ KFT.
PROJEKT CÍME: MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ TERMÉKEK GYÁRTÁSI FELTÉTELEINEK
MEGTEREMTÉSE A METÁLPLASZT KFT-NÉL
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 328 490 306 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 50 %
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt keretében a meglévő 8 ha alapterületű telephelyünk jelentős fejlesztése realizálódik: jásztelki
gyártó telephelyünkön egy új 2.900,8 nm hasznos alapterületű gyártó csarnok építését, illetve a szükséges
technológiai berendezések beszerzését valósítjuk meg. A csarnokba tervezett komplex technológiai elemek
beszerzését 2015-ös évben megkezdtük, melyek befejezésére 2016-os év végén kerül sor. Az építési
tevékenységet 2016-ban kezdtük el, az első negyedévben csarnok alapozási és szerkezet állítási munkák
valósulnak meg, a csarnok befejezésére és a használatba vételi engedély kiadására 2016. év végéig kerül
sor. A gyártó gépek/berendezések gyártási tevékenységünk megerősítéséhez, a magasabb hozzáadott
értékű termékek előállítása érdekében kerülnek beszerzése.
A projektben szereplő gépek/berendezések - szerszámgyártási tevékenységünk megerősítéséhez:
 1 db lézerhegesztő gép: a hegesztőfej motorizált sugárátmérő-állítóval, tompítható LED
munkadarab megvilágítással és egy rugalmasan állítható gázellátással felszerelt.
 1 db síkköszörű 700x1500: Mozgástartomány: X tengely 1600/1650 mm; Y tengely 860/885
mm; Z tengely 800 mm
 1db 200x450 kisméretű síkköszörű: Mozgástartomány: X tengely 480/510 mm; Y tengely
235/250 mm; Z tengely 460 mm; mágnes asztal mérete 203x460 mm Mozgási sebesség 5-20
m/min 50 Hz
 1 db megmunkáló központ 5 tengelyes: 3D siemens vezérlés, univerzális megmunkáló
központ, motororsó 18.000/perc
 1 db keretes szalagfűrész: alkalmas acél, savállóacél nagy tömörségű rúdanyag vágására
A projektben szereplő, gyártáshoz kapcsolódó, valamint a fröccsöntőkapacitás fejlesztését szolgáló
gépek/berendezések - a szerelt és autóipari-szerelt alkatrészek műanyag termékek igényeinek kielégítésére:











2 db termékeltávolító szervó robot a 270 tonnás gépekhez
1 db vízhűtő: kompakt folyadékhűtő berendezés villamos vezérlő szekrénnyel, hűtőköri
elemekkel egybeépítve
2 db 75 tonnás elektromos fröccsöntőgép perifériákkal
1 db 80 tonnás fröccsöntőgép temperáló, felszívó, száraz levegő szárító, mesterkeverő
adagoló egységgel és robottal
2 db 280 tonnás hidraulikus fröccsöntőgép termékelszedő robottal, perifériákkal
1 db termékeltávolító szervó robot 75 tonnás géphez
1 db 650 tonnás Systec 650/1020-9500 fröccsöntőgép termék elszedő robottal, perifériákkal
1 db hengerstanc gép: fénysorompós biztonsági kivitel, speciális nagy pontosságú kivágó
henger alkalmazása
1 db optikai mérőgép: 315x315x60 mm mérési tartomány, színes video rendszer.

A fejlesztés megvalósításával cégünk tovább növeli meglévő 131 fő munkavállalói munkahelyének
biztonságát, a fejlesztés 2016.12.31-ig valósul meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2016.11.30
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-1.2.1-15-2015-00172

