Kedvezményezett neve:
A.Z. Metall Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe:
Eszköz beszerzés az A.Z. Metall Kft.-nél gyártási technológia fejlesztéséhez, kapacitásbővítéshez
Szerződött támogatás összege:
66 816 000 Ft
Támogatás mértéke:
45,00 %
Projekt tartalma:
Az A.Z. Metall Kft. 2013 áprilisában alakult vállalkozás újlengyeli székhellyel és győri fiókteleppel.
Fő tevékenysége a fémmegmunkálás, kapott rajzdokumentáció vagy modell alapján nagypontosságú fém
alkatrészek komplett gyártása, egyedi, kis és közepes sorozatban, ezen kívül mérő készülékek, szerszámok,
célgépek tervezése kivitelezése.
A megemelkedett rendelésszám teljesítéséhez szükségünk van további fejlesztésekre, új gép
beszerzésére, új vállalatirányítási rendszer bevezetésére. Jelen beruházásunk segítségével lehetőségünk nyílik
a megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártására.
A pályázat megvalósítása során megvásárlásra kerülő egyedi palettaváltós négytengelyes vízszintes
CNC megmunkáló központunkkal többek között automataműködésű, meleg vizes rendszerű biomassza
kazánok tüzelőanyag adagolójához fogunk alkatrészeket gyártani. Az új géppel lehetőségünk nyílik majd
különleges és széria alkatrészek gyártására, az újonnan felmerült vevői igények kielégítésére. Az új Az Egyedi
palettaváltós négytengelyes vízszintes CNC megmunkáló központtal a présgép alkatrészgyártás mellett
komplexebb, nagyobb megrendeléseket, nagyobb alkatrészek széria gyártását is tudjuk vállalni a paletta
váltónak köszönhetően, amiket jelenlegi gépparkunkkal nem lehet gazdaságosan legyártani.
A projekt keretében beszerzésre kerülő vállalatirányítási rendszerrel nem csupán korszerűsíthetők és
automatizálhatók gyártási folyamataink, de az átláthatóbbá váló szervezetünk miatt a gyártási tevékenységgel
kapcsolatos adatok is könnyen és gyorsan kinyerhetők, elemezhetők és megjeleníthetők lesznek. Az
információk valós idejű követése révén javul a kapacitásaink kihasználtsága, optimalizálhatóvá válik
gyártásunk, lerövidül a döntéseink meghozatalához szükséges idő, a döntéseink még inkább megalapozottá és
pontossá válhatnak.
A beruházásunk költségvetését képező gép és vállalatirányítási rendszer mind hozzájárul
versenyképességünk, piaci részesedésünk növeléséhez, hisz termékpalettánk, hatékonyságunk,
termékminőségünk növekedhet, mindamellett, hogy rövidebb határidővel leszünk képesek a legyártott
terméket megrendelőinkhez szállítani. Szállítási költségeinket is figyelembe véve, fel tudjuk majd venni a
verseny a konkurens cégekkel, így a projekt megvalósulásának szerves következményeként exportbevételünk
növekedése várható. Az egyedi megmunkáló központ termelésbe történő bevonása illetve a vállalatirányítási
rendszer bevezetése nagyban hozzájárul a cég által gyártott alkatrészek minőségének javításához,
termelőkapacitásának növeléséhez.
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