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GYÁRTÁSI KAPACITÁST NÖVELŐ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A SUPER ROLLING KFT-NÉL
A Super Rolling Kft. eredményes pályázatot nyújtott be a GINOP-1.2.8-20 ,, A mikro-, kisés középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása” c. pályázati felhívásra. A kiíráson elnyert támogatásból valósítjuk meg
technológiai korszerűsítést eredményező programunkat.
A koronavírus járvány és a megfékezésére tett intézkedések vállalkozásunk életében is változást
okoztak. Fémiparban tevékenykedő szereplőként az iparágban történt lassulás miatt közvetlen negatív
hatások is tapasztalhatók, mely a megrendelés állományban mutatkoztak meg. Mivel kevesebb munkák lett,
munkatársainkat átmenetileg csökkentett munkaidőben foglalkoztatjuk, de így sikerült minden álláshelyet
megőrizni.
Fejlesztendő tevékenységünk körébe tartozó gyártási feladatokat a telephelyen az erre a célra
kialakított műhelyben végezzük, eszterga, maró, hegesztőgép, fúrógép, plazmavágó gép segítségével. Ezek
mindegyike kiskereskedelmi forgalomban elérhető, kis, nem ipari teljesítményű gépek, elavult technológiával.
Mivel az egyedi alkatrészek, eszközök gyártása iránt egyre növekszik a kereslet, indokolt gépparkunk jelentős
fejlesztése, amellyel a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni. A beszerzendő eszközök nem csupán
mennyiségi előrelépést jelentenek, hanem minőségi javulást is a nagyobb ipari teljesítménynek és korszerű
technológiának köszönhetően.
A projekt cél elérése érdekében hegesztőgépet, szalagfűrészgépet, esztergagépet, fúrógépet,
hegesztőasztalt, hegesztő invertert, és egy targoncát szereztünk be.
A beszerzés közvetlen termelékenység növelést eredményez. A korszerű, nagyobb kapacitással
bíró, magasabb teljesítményű eszközöknek köszönhetően több megrendelés teljesítésére leszünk képesek.
Nem csupán a megrendelések számában, hanem időigényében és minőségében is jelentős javulást érünk el,
mely árbevételünk emelkedését eredményezi.
Jelenleg, átmenetileg munkavállalóinkat csökkentett munkaidőben foglalkoztatjuk, mely a
koronavírus járvány miatti visszaesés eredményeképp vált szükségessé. Ezzel a megoldással sikerült minden
álláshelyet megtartani. Ugyanakkor a munkahelyek hosszú távú megtartásához, és a teljes munkaidőhöz
történő visszatéréshez szükséges cégünk forgalmának növelése. A gyártási tevékenység során elérhető
növekedésnek köszönhetően vállalkozásunk erősödik, munkahely megtartás biztosítottá válik.
A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2020.09.01-2021.12.31.
Elnyert támogatás: 7 726 549 Ft, támogatás intenzitás 70%.
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!
Kiskőrös, 2020. november 9.

