Sajtóközlemény
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG KAPACITÁSBŐVÍTÉS A BETONACÉL SZERELŐ KFT.
TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
19 I 06 I 30
A BETONACÉL Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2017 decemberében 344,12 millió forint vissza nem
térítendő uniós támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése”
című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés, infrastrukturális beruházás és információs
technológia fejlesztés valósult meg.
A Betonacél Szerelő Kft. 2005.06.09. napon lett alapítva. Építőipari termékek gyártásával, betonacélok,
acélcsövek, szerkezeti rúd-és idomacélok, lemezek nagykereskedelmével, valamit betonacél
megmunkálásával és helyszíni szerelésével foglalkozik.
Vállalkozásunk célja, hogy exporttevékenységének növelésével és magas hozzáadott értékkel bíró
tevékenységével a régió kiemelkedő vállalkozása legyen. Céljaink elérése érdekében fontos a vállalati
termelékenység növekedése, a költséghatékonyság emelése, és a technológiai fejlesztések. A 3 terület
együttes fejlesztése eredményeként a külföldi piacokon is versenyképes vállalatként tudunk bővülni.
A cél elérése érdekében fejlesztésünk egyik eleme volt az új termelőeszközök beszerzése, mely során
termelési kapacitásunk fog bővülni. A hatékonyságunk növelésével meglévő munkavállalói létszámmal több
munkát tudunk elvállalni. A beruházással a gyártási technológiánkba illeszkedő és gyártási minőségünket
javító technológia birtokába kerülünk. Ezzel a gyártási minőségünk javul, a gyártási határidőink csökkennek,
újabb belföldi-külföldi partnereket is tudunk szerezni.
Projektünk másik elemében infrastrukturális beruházás valósult meg, zajvédő fal, csarnoképület, és
darupálya épült.
Információs technológia fejlesztésünk keretében gyártásunkat optimalizáló szoftvercsomag és a megfelelő
működéshez szükséges hardver eszközök kerültek beszerzésre, bevezetésre mely integrálásra kerültek
vállalatirányítási rendszerünkbe, így már rendelkezünk a termelésből objektív módon gyűjtött adatok
elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és
döntéstámogató rendszerrel.
A fejlesztés hozzájárul a cég árbevétel növekedéséhez, amely a jövőben végrehajtandó fejlesztések
szempontjából kiemelten fontos, hiszen a Kft. kiemelt célja a folyamatos fejlesztés a versenyképesség
fenntartása érdekében. Ennek hatására a jövőben az alkalmazásunkban álló munkavállalók száma is
emelkedik, amely a helyi társadalmi-gazdasági mutatók javításához is hozzájárul.
Az elnyert támogatás cégünk sikeres tevékenységét segíti, pozitív hatással lesz termelési hatékonyságunkra
a betonacél elemek gyártása területén, illetve emeli a vásárlói, ügyfélköri elégettséget.
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