„CSISZOLÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE A GAMPER KFT-NÉL"
A GAMPER ÜZLETHÁZ Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zalaegerszegi telephelyén 1 db
KORPUS Integrált Bútoripari Rendszer gyártáskövető alkalmazást és 1 db VIET OPERA 5-2.3 KF
kontaktcsiszolót vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 14,8 millió forintos vissza
nem térítendő támogatás segítségével.
A Gamper Üzletház Kft jogelődje 1989-ben alakult Zalaegerszegen. A társaság Gamper Üzletház néven
1996 óta folytatja a tevékenységét. A társaságot a Gamper család alapította és a mai napig a család 100 %os tulajdonában áll. Jelen projekt keretében lapszabász és bútorgyártói tevékenységét fejlesztette.
A társaság elérni kívánt célja, hogy tovább fejlessze egyrészt a termék kínálatát, másrészt a gyártási
tevékenységét. A növekvő megrendelés mennyiség arra ösztönzi a társaságot, hogy javítsa a
termelékenységét és csökkentse az egységnyi megmunkálásra eső technológiai időt.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy VIET OPERA 5-2.3 KF kontaktcsiszolót, amely jelentősen
megváltoztatta a társaság csiszolási technológiáját, mert a korábbi 1 szalagos csiszolás helyett 2 szalagos
csiszolást tesz lehetővé 2 féle szemcsemérettel. Ez felére csökkenti a csiszolásra fordított effektív időt,
illetve nullára redukálja a szalagok cseréjére jutó állási időket. Emellett az új technológia maximális befogadó
mérete is nagyobb, vagyis nagyobb méretű alkatrészek is megmunkálhatóvá válnak egy felfogatással. A
projekt keretében beszerzésre került még egy KORPUS Integrált Bútoripari Rendszer gyártáskövető
alkalmazás, amelynek a feladata a gyártási folyamatok fázisainak regisztrálása és valós idejű nyomon
követése. A modul a követési folyamatba bevont gyártási műveletek és az ezekből összeállított receptúrák
felhasználásával a feladatokat lebontja gyártási műveletekre, ezzel tovább növelve a társaság informatikai
technológiai bázisát és a gyártási automatizálást.
A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő
berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépet 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 eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 14,8 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.
A projektről bővebb információt a www.gamper.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Gamper András
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A támogatás összege: 14 849 360,- Ft

