FAFORG-SPAN Bútoripari Termékgyártó, Javító és Forgalmazó Kft. (2851 Környe, Iparcentrum
17. hrsz. 0446/11.) mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázat
keretében "CNC felsőmarógép beszerzése a Faforg-Span Kft.-nél" címmel, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és a Magyar
Köztársaság központi költségvetéséből, 20 millió forint támogatásban részesült, a beruházás
értéke nettó 51,150 millió forint.
A pályázat azonosító száma: GOP-2.1.1-11/A-2012-0621
A projekt megvalósítási helye: 2851 Környe, Iparcentrum 17. hrsz. 0446/11.
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt. www.magzrt.hu.
A FAFORG-SPAN Bútoripari Termékgyártó, Javító és Forgalmazó Kft. mikro- kis- és
középvállalkozások technológia fejlesztése címmel nyújtott be pályázatot.
Cégünk 1990 óta sikeresen működő faipari vállalkozás, környei telephelyünkön posztforming
üzemet működtetünk, ahol egyedi méretű munkalap, asztallap, ajtófront, ablakpárkány
elemeket gyártunk.
A fejlesztés során a társaságunk tevékenységi körét kívánta bővíteni, elsősorban a
bútorgyártást, másodsorban belsőépítészeti elemek gyártását, ezért egy Homag Venture 22L
Future CNC felsőmarógépet szereztünk be. A berendezés a termékek megmunkálásra fordított
időt közel 80%-al csökkenti a hagyományos marógépekkel szemben, valamint 2-3
hagyományos technológia munkáját végzi egy gyártási fázisban.
Az új eszközzel a ráfordított idő jelentősen csökkeni fog, mely egyben minőségi javulás
mellett, jelentősen hatékony termék előállítást is eredményez. A társaság a megvásárolt
géppel szélesebb spektrumban tudja kiszolgálni vevői és partnerei igényeit.
A tervezett kezdéshez képest később 2012.07.26.-án telefonon megrendeltük a berendezést
majd adásvételi szerződést kötöttünk a Szállítóval. A megállapodás szerint több részletben
fizettük ki az eszközt, az utolsó részletet 2012.12.12.-én. Az eszközt 2012.12.03.-án
szállította le a Lignomat Kft, 2012.12.17.-én üzembe helyeztünk.
A fejlesztés biztosítja az alapvető műszaki-technológiai adottságokat, amelyek lehetővé teszik
a termékcsaládjaink piaci igények szerinti megújítását.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vesszük, ezért a fejlesztés
befejezését követően, azonnal integrálódik a társaságunk napi működésébe. A társaság
megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz
működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő
eredmények fenntartásához. A társaságunk a gyártást mindenkor korszerű eszközökkel és
gépekkel kívánja kiszolgálni, mivel ez lehet a garancia versenyképességünk és
költséghatékonyságunk javulására. A minőségnek és a pontos munkavégzésnek, valamint a
korszerű gépeknek köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan növekedni fog. A
fejlesztést a környei telephelyünkön valósítottuk meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi
munkahelyek megtartást.
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