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Termelési kapacitásbővítő beruházás a TOP HOLDING Zrt-nél
 a kedvezményezett neve: TOP HOLDING Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság
 a projekt címe: Termelési kapacitásbővítő beruházás a TOP HOLDING Zrt-nél

 vissza nem térítendő támogatás összege: 38 473 814 Ft
 a támogatás mértéke: 50,00 %
Projekt tartalmának bemutatása: A beszerzendő gépeknek köszönhetően növelni tudjuk magas nagy
hozzáadott értéket képviselő termékeink exportját, termelési kapacitásunkat, precízebb, magasabb
minőségű munkadarabokat tudunk készíteni és a gyártási idő is lerövidülhet. Jelen projekt keretében
egyedi igényekhez igazodva célozzuk meg a gép-, szerszám- és alkatrész gyártást. A beszerzendő
esztergagép és marógép megmunkálóközpont a piacon megtalálható legfejlettebb kategóriába
tartozik, beszerzése a vevőink által megkövetelt kiváló minőségű termékek gyártásához
elengedhetetlenül szükséges. A korszerű szerszámgépeken a vezérlést számítógépes vezérléssel
oldjuk meg. A korszerű CNC gépek alkalmazása elengedhetetlen a kor követelményeinek megfelelő
gyártási struktúrában. A korszerű forgácsoló berendezések használatával költséghatékonyabb módon
leszünk képesek termelni, fajlagos energiafelhasználásunk csökken a gyártási folyamat során. A
modern technológiának köszönhetően jóval gyorsabb és precízebb, nagyobb bonyolultságú
megmunkálás valósulhat meg. Olyan vevői egyedi gépek és alkatrészek gyártását tudjuk majd
elvállalni, biztosítani, melyekre eddig nem volt lehetőségünk. A berendezések beszerzését a
megrendelés állomány növekedése szükségessé teszi. A bővíteni kívánt forgácsolási technológia
megvalósítása hozzájárul a minőség javításához és mennyiségéhez. Mindezek által lehetővé válik a
megnövekedett kereslet minél magasabb szinten történő kielégítse, a vevők igényeinek való
maximális megfelelés. Az új esztergagép korszerű, mikroprocesszoros pályavezérléssel ellátott
csúcseszterga. Tárcsa és tengelyszerű munkadarabok kis- és középsorozatú megmunkálására
alkalmas. A horizontális CNC megmunkáló központ jelenlegi megmunkálási lehetőségeinket oly
módon egészíti ki, hogy a forgószerszámos megmunkálás területén nem nagyon marad lefedetlen
terület. Ezáltal szinte minden beérkező megmunkálási igényt ki tudunk majd elégíteni. Kapacitásunk
megnövelésével további megbízásokat tudunk fogadni, és a gép által biztosított rendkívül modern
megmunkálási technológiákkal piaci versenyképességünk jelentősen javul. Összességében a
gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzésével korszerűbb termékek előállítására lenne
lehetőség, ezzel a hozzáadott érték növekedés jönne létre.
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