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MEGÉPSZER IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Befejeződött a MEGÉPSZER Kft. telephelyének átalakítása” C. PÁLYÁZAT
A megvalósult fejlesztés célja a MEGÉPSZER Kft. gyártócsarnokainak logisztikai korszerűsítése, valamint
az ingatlanainak a jó hőszigetelés elérése érdekében történő átépítése volt. A projekt során az Üzemi
csarnokok, a üzemi épület, a festék raktár és a üzemi iroda épületegyüttes komplex hőszigetelésé történt
meg. Az anyagmozgatás korszerűsítése céljából 3 db CXTD típusú, segédemelőkkel ellátott rádió
távvezérelt futódaruk, és az ezekhez szükséges merevsínes pályamenti áramellátású vezetékek be-, ill.
kiépítésére került még sor. „A projekt az Európai Unió és a magyar állam finanszírozásával valósult meg.”
A cég először N-Gép Betéti Társaság néven 1994. évben alakult, elsősorban a kohászatban használatos
acélszerkezetek javítására és gyártására. A gyártást ca. 1000 m2 –es csarnokban, míg a javításokat és a
szereléseket a helyszínen végezte. Évről évre dinamikusan fejlődött, megbízóinak köre szélesedett, létszáma
bővült. E fejlődés szükségessé tette a társasági forma váltását, s így 1998. évben megalakult a MEGÉPSZER Kft.
A megrendelők által biztosított dokumentációk alapján fő tevékenységünk az acélszerkezet-gyártás és forgácsoló
megmunkálás, mellette a technológiai és helyszíni szerelés, valamint az anyagkereskedelem.
Termékeink főleg alagútfúró, acélgyártó és hengerműi, öntödei, cementipari berendezések részegységeiből
tevődik össze, de egyéb célú gépipari acélszerkezetek gyártását is végezzük. Autóipari beszállítók részére
bérmunkát végzünk.
A növekvő árbevétel és nyereség lehetőséget biztosított a további fejlesztésekre. Így az évek során az OPERATÍV
PROGRAMOK pályázati támogatásaival bevezetésre, ill. beszerzésre kerültek az ISO 9001 minőségirányítási
rendszer, CNC vezérlésű 400 tonnás élhajlítógép és 2 db AJAN CNC vezérlésű plazma–lángvágógép 4*6 és 3*10
méteres aztallal és srégázóval, 7 db 5-30 tonnás KONECRANES gyártmányú rádió távvezérelt daru, TOYTA 3,5
–ás emelővillás targonca, 160-as Heidenhain vezérlésű horizontal, LAUCO 200NC szemcseszóró berendezés,
továbbá egy öltöző-fürdő, 3100 m2-es anyagtároló-tér befedése és logisztikai korszerűsítése is kivitelezésre került.
Az egyre bővülő megrendelői igények biztonságosabb kielégítése vált lehetővé a beruházások megvalósításával. A
pályázat által a rezsiköltségek csökkentése mellett a téli hidegben és a nyári melegben a dolgozók
munkakörülményei jelentősen javultak, továbbá lehetőség nyílt a létszám bővítésére is.
Ezen ÉMOP-os pályázat által megvalósított fejlesztés kivitelezése 2015. március hónapban fejeződött be
145.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással, amit az Európai Unió és a magyar állam biztosított a
MEGÉPSZER Kft. részére.

