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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MAGNET TARTÁLYGYÁRTÓ
TÓ KFT. TERMELÉSI
T
KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE
VÍTÉSE

A MAGNET Tartálygyártó Korlátolt Felelősségű
Felel
Társaság 2015. júliusában 16,99 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-,
„Mikro kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése” című pályázat kiíráson. A 33,98 millió forintot meghaladó összköltségvetésű
összköltségvetés projekt
keretein belül eszközbeszerzés tevékenység valósult meg.
me
A MAGNET Tartálygyártó Kft. a fémtartály gyártása (TEÁOR 2529'08) főtevékenységének
f tevékenységének fejlesztéséhez
vette igénybe a támogatást.
A projekt által megvalósított beruházási elemek az alábbiak:
- gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök beszerzése
- gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz kapcsolódó új eszköz
A beruházás során beszerzésre került eszközök:
- 1 db tartályhegesztő berendezés A2S hegesztőfejekkel
hegeszt
- 2 db WB M400 típusú hegesztőgép
őgép
- 1 db VARUS 450 típusú hegesztőgép
hegesztő
- 3 db VARMIG 401 DW
W típusú hegesztőgép
hegeszt
- 1 db Ceram 235 típusú röntgengép
- 1 db CHP-12
12 hordozható lemezélmaró gép
- 1 db 15D-7E típusú targonca
A beszerzésre került eszközök, berendezések nagyban segíti a cég termelési kapacitásának növekedését, a
vállalat költséghatékonysági
ági és gazdasági mutatóinak
mutatóinak javulását, valamint a gyártott termékek minőségének
javítását és mennyiségének növelését a környezettudatos szempontok figyelembe vételével. A beszerzett
eszközök nagymértékben hozzájárulnak a cég piaci részesedésének megtartásához
hoz és annak növeléséhez.
A projekt hatására megvalósuló éves többletbevétel terveink szerint eléri, meghaladja a pályázati
felhívásban megszabott 5%-ot,
ot, így ennek köszönhetően
köszönhet
a közeljövőben
ben további fejlesztések is
megvalósulhatnak, amellyel a vállalat biztosíthatja
ztosíthatja piaci jelenlétét, fennmaradását és gyarapodását.
A beszerezett eszközök a legmodernebb, legkorszerűbb
legkorszer bb technológiájú gépek, melyek segítségével
magasabb színvonalon és modernebb eljárással, minőségi
min ségi és technológiai előrelépéssel végezhető
végezhe a
főtevékenység,
vékenység, ezáltal a nemzetközi piacon
pi
is nagyobb sikereket érhetőek el. Az éves árbevétel többsége
(mintegy 88%)) export értékesítésből
értékesítésbő származik, fő értékesítési célország Németország. Tervek között
szerepel a magyarországi értékesítési
értékesítés volumen növelése.
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