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Obstaranie CNC obrábacieho centra na obrábanie rozmerovo náročných obrobkov

Cieľom projektu je: rast konkurencieschopnosti prostredníctvom technologickej inovácie
procesu obrábania
Špecifické ciele:
• radikálna modernizácia technológie kovoobrábania
• rozšírenie sortimentu výroby nástrojov (komplexnosť produkcie)
• vytvorenie technologických predpokladov pre získanie veľkých klientov v Nemecku
a na Slovensku
• upevnenie postavenia firma na nemeckom a domácom trhu
• tvorba nových a upevnenie stávajúcich pracovných pozícii

Stručný opis
projektu:

•

Východiskový stav: V našom portfóliu sa nachádzali staršie analógové obrábacie
zariadenia, ktoré sú postupne predmetom vyraďovania, a zariadenia s pomalým
programovaním, čo malo zásadný vplyv na efektívnosť výrobného procesu. Projekt bol však
zameraný na rozšírenie portfólia vyrábaných nástrojov o väčšie lisovacie nástroje, na
ktorých výrobu sme využívali len stroje bez CNC riadenia. Tieto stroje boli nedostačujúce
z dôvodu obmedzenia veľkosti obrobkov. Nehovoriac o tom, že táto technológia si vyžaduje
aj časté opravy. Väčšie nástroje sme teda neboli schopní vyrobiť, čím sme prichádzali
o niektorých zákazníkov. Realizáciou predkladaného projektu sa snažíme úplne, alebo
čiastočne eliminovať spomínané nedostatky.
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ firma disponuje novým strojom
s možnosťou obrábať obrobky až do veľkosti 3 000 x 1 000 mm, čo nám umožňuje vyrábať
väčšie nástroje, ktoré sú technicky náročnejšie. Výsledkom realizácie predkladaného
projektu, je aj zefektívnenie výroby i urýchlenie výrobného procesu. Po realizácií projektu
sme schopní realizovať plánovanú spoluprácu s firmou Matador Automotive, do ktorej
aktuálne dodávame menšie nástroje a boli sme oslovení s ponukou dodávania veľkých
nástrojov, čo nám umožnila realizácia tohto projektu. Vďaka projektu zamestnala firma 2
zamestnancov, z toho jedného zamestnanca spĺňajúcich podmienku evidencie na úrade
práce minimálne 6 mesiacov a zároveň vekové obmedzenie do 29 rokov.
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