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Felületkezelési képesség fejlesztése a Metrisoft Kft gyártási tevékenységében
 a kedvezményezett neve: METRISOFT Mérleggyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
 a projekt címe: Felületkezelési képesség fejlesztése a Metrisoft Kft gyártási tevékenységében
 elszámolható összköltség: 26 867 350 Ft
 visszatérítendő támogatás összege: 18 807 145 Ft
 a támogatás mértéke: 70 %

Projekt tartalmának bemutatása: 

A  METRISoft  Mérleggyártó  Kft.  megalakulása  óta  készít  az  ipar  számára  sorozatgyártású,  illetve
egyedi tervezésű mérlegberendezéseket, fejleszt és gyárt mérlegelő rendszereket. Mivel a gazdaság
minden  területén  szükség  van  tömegmérésre  ezért  valamennyi  iparágban  -  élelmiszeripar,
mezőgazdaság,  gyógyszeripar,  kereskedelem  -  használják  termékeinket.  A  gyártási
tevékenységünkhöz kapcsolódóan folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük kapacitásainkat, bizonyos
gyártási résztevékenységeinknek a minőségét és hatékonyságát tervezzük jelen projekttel magasabb
szintre emelni. Az általunk bevezetni tervezett technológia olyan felületet kialakítást eredményez,
mely  megfelel  az  elvárt  higiéniás  szabványoknak.  A  fejlesztés  másik  irányú  vonatkozása,  hogy  a
mérlegeinknél  –  a  nagyobb méretű munkadaraboknál  -  ezt  a  felületkezelést  eddig  bérmunkában
végeztettük, ami magasabb költséget jelent minta ha mi magunk végeznénk el. 
A  jelenlegi  szemcseszóró  kabinunkba csak 400x500 mm-es termék szórására  van lehetőségünk a
nagyobb darabokat csak bérmunkával  tudjuk megoldani (3000x 1500x1000 mm), amely Csongrád
megyében nem lehetséges, hanem a szomszédos megyébe, kell átszállítani a munkadarabokat és a
szállítás és a bérmunka költségei magasak, és a gyártási időt is jelentősen megnöveli. A beszállítónk
csiszolásos  technológiával  dolgozik,  de  a  beszerzendő  rendszerrel  ezt  egy  magasabb  műszaki
színvonalon,  szórásos  technikával  fogjuk  tudni  elvégezni.   Az  új  rendszerrel  a  nagyobb
munkadarabokat  is  házon belül  fogjuk tudni megmunkálni  a  csiszolástól  jobb technikával,  ezáltal
csökkenek a gyártási költségek, javul a termékeink minősége, rugalmasabbá válik a gyártási folyamat,
akár  bérmunka  vállalására  is  lehetőségünk  nyílik  majd.  A  tervezett  beruházás  összességében
támogatja  a  működési  hatékonyságunk  növelését,  a  termékeink  minőségének  továbbfejlesztését
illetve a piaci elvárásoknak való megfelelést. A technológia önálló munkakör kialakítását követeli meg
a cégnél, ami azt jelenti, hogy legalább 1 fővel emelni tudjuk a munkavállalói létszámot.
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