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VASSZER-RAKTÁRTECHNIKA RAKTÁRTECHNIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

KAPACITÁS BŐVÍTŐ BERUHÁZÁS A VASSZER-

RAKTÁRTECHNIKA KFT-NÉL   

EREDMÉNYESEN BEFEJEZŐDÖTT A „TERMELÉSI FELTÉTELEK KORSZERŰSÍTÉSE A VASSZER-

RAKTÁRTECHINKA KFT. ÜZEMÉBEN SALGÓTARJÁNBAN” CÍMŰ PROJEKT 

 

 

A Mikro-kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása keretében sikerrel 

pályázott és 60,26 millió Ft összegű támogatás nyert a VASSZER-RAKTÁRTECHNIKA Kft.; az 50% 

támogatási intenzitású projekt keretében a társaság fő tevékenységének, a fémszerkezet gyártás 

fejlesztése valósult meg, új gépek beszerzésével. A GINOP-1.2.1-15-2015-00364 azonosító számú 

beruházás 2016.11.09. napján fejeződött be. 

 

A fejlesztés eredményeként a VASSZER-RAKTÁRTECHNIKA Kft. fémszerkezet gyártásának 

korszerűsítése valósult meg öt darab új gép beszerzésével. A társaság a beruházás keretében 1 db LVD PPS-

TS 50/2000-1560 hidraulikus élhajlítót, 1 db LVD P-1525 CNC stancoló berendezést, 1 db PREMIA CNC 

szerszám köszörű berendezést és 2 db FRONIUS TransPlus Synergic 3200 hegesztő berendezést vásárolt. 

A hidraulikus élhajlító eszköz a társaság tevékenysége során nagy arányban felmerülő feladatot 

gyorsítja és egyszerűsíti programozhatóságának köszönhetően; a technológia gyors és rendkívül pontos. A 

CNC stancoló technológiája nagy termelékenységű, szerszámozása univerzális, mivel egy szerszámmal 

nagyon sokféle kivágás, alakítás elvégezhető A gépen egyszerre 21 féle szerszám helyezhető el. A gép 

programozható, mely programokat nagy pontossággal végez, a programok ismételhetők. 

Energiafelhasználása kedvező. A szerszám köszörű a stancoló gép elengedhetetlen kiegészítője, mivel a 

szerszámokat szükséges újra élezni. A FRONIUS típusú hegesztő gépek a piacon kapható legkorszerűbb 

színvonalat képviselik (inverteres, impulzusos). Kicsi az energiafelhasználásuk, programozni lehet a 

varratparamétereket, kiváló varrat minőségét produkálnak, így alkalmasa minősített varratok készítésére. 

A beszerzett eszközökkel a gyártási folyamat hatékonysága növekedett, az előállított termékek 

minősége nagy mértékben javult. Ennek eredményeképpen kölcsönös megelégedésben részesülhetnek a 

vevők és a vállalat közösen. A társaság pozitív megítélése, jó híre nem csak a vállalatot, de a várost, a régiót, 

továbbá nemzetközi szinten Magyarországot és a magyar termékeket is minősíti. 

A fejlesztésnek köszönhetően a társasági gazdasági teljesítménye növekedett, ami hozzájárul a hosszú 

távú fenntartható növekedéséhez is, mivel erősíti a vállalkozás gazdaságban betöltött szerepét, piaci 

pozícióját és segít a társaság munkahely megtartó képességének további fenntartásában és erősítésében 

 

A fejlesztésről a társaság honlapján, a www.vasszer.hu oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást. 

 


