PROJEKT MEGNEVEZÉSE:
GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Uniós támogatás -2.1.8-17-2017-00146- Adaptív technológiai innováció a Verzió-Car Kft.-nél
PROJEKT LEÍRÁSA:
Cégünk 1991-ben alakult. Fő tevékenységeink között a kezdetektől a vízvágás, lemezmegmunkálás és darabolás
szerepel, amely során egyedi gépeket gyártunk. A profil folyamatosan bővült, mára acélszerkezetek gyártása,
kivitelezése, gépészeti tervezés, 3D tervezés, illetve automatizálás, vízvágás is a munkánk része.
Magyar tulajdonú cégek közül jelentős a szerepünk a régióban, de mivel a vevői igények folyamatosan emelkednek ,
nagyobb kapacitást, szélesebb termékportfoliót, rövidebb határidőt és jobb minőséget várnak el, velük együtt
fejlődnünk szükséges,mivel erős a versenytársi környezet.
Folyamatosak azon vevői megkeresések olyan alkatrészek gyártására, amelyhez nagy belső átmérőjű negyedik tengely
lenne szükséges, melyet nagy belső átmérőjű negyedik tengely, illetve 5 tengelyes megmunkálás lenne szükséges,
melyet a jelenlegi gépünkhöz nem lehet csatlakoztatni. (3 tengelyes, 4. tengelykiépítés nélküli, így utólag sem
szerelhető be a C-tengely. Azaz szűk a megmunkálási tartomány. Az új eszköz beszerzésével a fenti problémák
orvosolhatóak. Az adaptív technológiai innovációval az alvállalkozók helyett saját magunk vagyun képesek gyártani
eddig számunkra nem gyártható új termékeket (PL. 70%-al nagyobb mérettartományú szerszámok). A beszerzéssel
megvalósul a termékdiverzifikáció, illetve mivel eddig nem tudtunk ilyen gyártási műveletet végezni (3+2 tengelyes
megmunkálás, fúrás)új termelési módszer jön létre, azaz hatékonyabb munkavégzés várható, jelentős minőség javulás
mellett rövidülnek a gyártási és szállítási határidők. Elmondhatjuk, hogy megvalósult a technológia diverzifikáció,
hatékonyabbá vált a termelés, új saját egyedi gyártású gépeinkhez használatos, beépülő
alkatrészeket tudunk gyártani, ami hozzájárul a jövedelmezőség bővítéshez. A rövidebb határidőkkel, jobb minőség,
bővülő termékkör mellett,nagyobb kapacitással javul a piaci pozíciónk és több lábon tudunk állni.
Eredményes üzletpolitikánknak köszönhetően stabil és biztos munkahelyeket teremtünk, de természetesen a
fenntartható növelés és megrendelés állomány teljesítéséhez nélkülözhetetlen a technológiai fejlesztés. Tervezési és
gyártási kapacitásunk nagyban hozzájárul vevőink versenyképességéhez. Minél termelékenyebb gyártó gépekkel
igyekszünk vevőinket piaci előnyhöz juttatni.
A nyertes projekt eredményeként beszerzésre került egy Hyundai Wia KF5600 megmunkálóközpont Tsudakoma
RWA160SM 4. tengely csomaggal.
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