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MINETECH
HNIK GÉPGY
YÁRTÓ, KER
RESKEDELM
MI ÉS SZOL
LGÁLTATÓ KFT.
K

SAJTÓ
ÓKÖZLE
EMÉNY
VÁLLALAT
TI TECHNOL
LÓGIA-FEJL
LESZTÉS ME
EGVALÓSULÁSA A MIN
NETECHNIK
K KFT.-NÉL
A Minetec
chnik Gépg
gyártó, Kere
eskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014-ben
2
a Közép-Mag
gyarországii
Operatív P
Program „K
Komplex vá
állalati tech
hnológia-fejlesztés mik
kro-, kis- éés középvá
állalkozások
k
számára” k
kiírt pályáza
atán komple
ex beruházá
ás megvalós
sításához 99
9,36 millió fo
orint támog
gatást nyert..
A támogatá
ás mértéke 40%
4
intenzitású volt. A projekt öss
szköltsége 248,41
2
millió
ó forint volt..
A Cegléden elhelyezkedő Minetec
chnik Kft. e
egy 100%-ban magyar tulajdonú vvállalkozás, tradicionáliss
tudással a
az acélok megmunkálá
ásában, ala
akításában, hegesztett acélszerkeezetek gyárttásában éss
forgácsolássában.
A gyártási p
palettája a bá
ányaipari gép
pek, alagútfú
úrók teljes ac
célszerkezete
einek gépgyáártási területé
ét öleli fel.
Gyártásunkk jellemzői a kisszámú (~10 darabo
os) szériák, és a teljese
en egyedi ve
vevői igényeket kielégítő
ő
acélszerkezzetek gyártá
ása. Gyártmá
ányaink ma gas hozzáa
adott értékke
el rendelkezznek, melyett a szakmaii
tapasztalatttal rendelkezző és jól felké
észült műsza
aki csapat ké
épes létrehoz
zni, piacképees árfekvésbe
en.
Mint ahogyy a komplex beruházást a megne
evezés is sugallja,
s
egy
y teljes techhnológia lán
nc technikaii
megvalósulása fejeződö
ött be 2015 áprilisában
á
C
Cegléden.
Kezdve a 7
72 m2 alapterrületű szemc
cseszóró kab
bintól, a 2500x6000 mm munkaasztaal mérettel re
endelkező, 4
kW teljesítm
ményű lézervágó gépen
n át, a 400
0A teljesítmé
ényt biztosíttó duplaimppulzus üzemre alkalmass
hegesztőgé
épeken kere
esztül a szintén 72 m 2 alapterüle
etű festő-sz
zárító kabinnnal bezárólag. A fentii
technológia
ai eszközökön túlmenően
n az infrastru ktúra technik
kai fejlesztés
s is megvalóósult a projek
kt keretében..
A sűrített le
evegő ellátó rendszer kétt korszerű ko
ompresszor és kiegészítő berendezééseivel segíti a termelésii
dszerének, melyeket
feladatokat.. A Minetech
hnik Kft. informatikai rend
m
terrmelő berenddezések is alkalmaznak,
a
,
korszerűség
gét egy új szzerver berend
dezés biztos ítja egy friss verziójú szo
oftver segítséégével.
A projekt e
eredményeké
ént elmondh
ható, hogy lehetőségünk nyílik term
melési kapaacitásunk nö
övekedésére,,
valamint mu
unkafolyama
ataink korszerűsítésére.
A projektről, valamint cé
égünkről a ww
ww.minetech
hnik.hu oldalon találhatna
ak több inform
rmációt, képa
anyagot.

