„AZ ALMÁSI IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSA"
Az ALMÁSI Ipari és Kereskedelmi Kft. mezőkövesdi telephelyén 2 db Doosan HP5100II horizontális
CNC megmunkáló központot és 1 db Quicktech I-42 Ultimate CNC maró-eszterga megmunkáló
központot vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 88,9 millió forintos vissza nem
térítendő támogatás segítségével.
A társaság megalakulásának ideje 1990-re tehető. Almási Sándor egyéni vállalkozóként akkor kezdte meg
működését, mely a negyed évszázad alatt átalakult először egyéni céggé, majd 2014-ben Kft- vé. A társaság
családi vállalkozásként működik jelenleg is mezőkövesdi telephelyén. Fő tevékenysége a 2562'08 TEÁOR
szám szerinti fémmegmunkálás.
A társaság elérni kívánt célja, egy olyan mértékű technológiafejlesztés, mely a társaság kapacitását növeli,
ezáltal a megnövekedett vevői megrendeléseket ki tudja szolgálni. A társaság tovább kívánja bővíteni a
kapacitását, ennek hatására a beszállítói kapcsolatait, valamint az értékesített mennyiség számát. A
társaság korábban, olyan megrendeléseket is kapott vevőitől, melyeket nem tudott maradéktalanul
kiszolgálni, így a társaság számára a kapacitásbővítés elengedhetetlen szükséggé vált.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy, Quicktech I-42 Ultimate CNC maró-eszterga megmunkáló
központot, mely segítségével rézből készült alkatrészcsalád (108 féle alkatrész) megmunkálása válik
lehetővé. Az eszköz egy olyan, ellenorsós kialakítású szálvezetős esztergagépm mellyel a darabok emberi
beavatkozás nélkül, teljesen készre készen jönnek le a megmunkáló gépről. Beszerzésre került még 2 db
Doosan HP5100II horizontális CNC megmunkáló központ, mely acélöntvény alkatrészek forgácsolását teszi
lehetővé. Az eszköz kétpalettás kivitele a folyamatos gyártást, a vízszintes orsós váltópalettás gépkialakítás
a pontos, gyors darabrögzítést teszi lehetővé.
A pályázat keretében beszerzett berendezések korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő
berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 88,9 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.
A projektről bővebb információt a www.almasi-s.hu oldalon olvashatnak.
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