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Sajtóközlemény
Az ACRO-KARDOS Bútoripari Kft. kapacitásának bővítése
Az ACRO-KARDOS Bútoripari Korlátolt Felelősségű Társaság 10 301 854 forint uniós támogatást
nyert

a

GINOP-1.2.2-15-2015-00706

-

Mikro-kis

és

középvállalkozások

kapacitásbővítő

beruházásainak támogatása című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. A 20 603 708
forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban megjelölt eszközök beszerzését
valósította meg.
Az ACRO-KARDOS Bútoripari Kft. 1996-ban alapított vállalkozás, amelynek főtevékenysége a 3101 '08
Irodabútor gyártása. A tulajdonukat képező tokodi telephelyen kerülnek elkészítésre a vállalkozás által
gyártott termékek. Jelen beruházás, a gyártási technológia-fejlesztésükre irányult.
A beruházás részletei:


Honlapkészítés: http://www.acrokardos.hu/



1 db Scm SANDYA 300 RCS Kontaktcsiszoló gép
o
o
o
o



Munkaszélesség (mm): 1100
Munkamagasság (mm): 4-170
Csiszolószalag méretei (mm): 970x1900,
1115x1900
Főmotor teljesítménye (KW): 11

o
o
o
o
o

Előtolási sebesség (m/min): 4.5/9
Pneumatika levegőszükséglete (Nl/min): 30
Pneumatika nyomásszükséglete (bar): 6
Elszívócsonk átmérője (mm): 2 x 160
Elszívandó légmennyiség RCS (m3/h): 3000

1 db Holzma HPP 130/32/32 Edition szorítógerendás táblafelosztó
o
o
o
o
o
o

Holzma szabadalom: központi oldalrendező
berendezés.
Az elővágó fűrész manuális állítása
Anyagmozgató sebessége 60 m / perc
Fűrészkocsi előtolási sebessége: 1 -60 m /
perc
CADmatic - vezérlés 2 D folyamatgrafikával
19 colos TFT képernyő

o
o

o

Teleszervi net - távdiagnózis interneten keresztül:
Gyors és hatékony karbantartás interneten
keresztül. A hiba gyorsan diagnosztizálható és a
gép szükséges távvezérelhető.
Adatcsere egy biztos VPN- kapcsolaton keresztül
(VirtualPrivatNetvork).
Feltétele
a
LAN-on
keresztüli internet hozzáférés.

A vállalkozás a nyertességet követően megkezdte a beruházást. Az 1 db kontaktcsiszoló gépet megrendelte
2016.06.17-én az Alu Machine s.r.o.-tól, az 1 db kontaktcsiszoló gépet 2016.10.04-én átadták az ACROKARDOS Bútoripari Kft Kft-nek, amelyet egy időben üzembe is helyeztek. A kontaktcsiszoló géphez
hasonlóan az 1 db szorítógerendás táblafelosztót is megrendelték a Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH-tól,
amelyet 2016.09.20-án kiszállítottak és üzembe is helyeztek.
A pályázat nyertességének köszönhetően megvalósult eszközbeszerzések lehetővé teszik a vállalkozás
számára a piaci versenyelőny megszerzését, hiszen a környékbeli versenytársaik nem rendelkeznek ilyen
felszereltséggel rendelkező telephellyel, így ez komoly versenyelőnyt eredményez majd a jövőben.
A megvalósítás helyszíne:


2531 Tokod, Gyár utca 23.

A projekt költségvetése: 20 603 708 Ft, a saját forrás összege: 10 301 854 Ft (50,0000%), a vissza nem
térítendő támogatás összege pedig szintén: 10 301 854 Ft (50,0000%).
A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult.

