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Az SBS Kft. erdőteleki telephelyén megvalósításra kerül egy komplex fejlesztési program a
Széchenyi 2020 program keretében elnyert 920,419 millió forintos támogatás segítségével. A
program tartalmaz CNC horizontális megmunkáló gép, hegesztő robot, festőüzem technológiai
berendezések, anyagmozgatást kiszolgáló eszközök, inverteres hegesztő gépek (10 db)
beszerzését, valamint egy ipari csarnok építését (2.000 m2), továbbá képzések és
szervezetfejlesztés megvalósítását.

A társaság főtevékenysége hegesztett acélszerkezeti részegységek előállítása építőipari és
földmunkagépek, mezőgazdasági, ipari gépek számára. A cég üzletmenetének fejlődése során a
hegesztett acélszerkezetek gyártásán kívül komplex gépgyártásba is kezdett, amely biztosítja az igen
széles körű gépgyártási tevékenységbe való bekapcsolódást. A fentieken kívül a társaságnak vasúti
hegesztett szerkezet gyártására jogosító tanúsítványa is van, ez lehetőséget ad a vasúti járműgyártó
ipari tevékenységbe való bekapcsolódásra.
A fejlesztés célja, hogy a társaság megszüntesse a gyártási technológiájából adódó fejlődési
nehézségeket és ez által növelje a beszállítói képességét. A társaság esetében a jelenlegi üzemi
körülmények között az egyik legjelentősebb beszállítói képességeket rontó tényező a megfelelő
gyártói kapacitások hiánya, így kapacitásnövelést kell elérnie egyrészt a marás, a hegesztés területén,
valamint fejlesztenie kell az elavult festési technológiáját és növelnie kell a festési kapacitásokat, hogy
képes egyen szállítani a megrendelők felé a megnövekedett igényeknek megfelelő mennyiséget. A
fejlesztés ezen képességek javítására irányul.
A megfelelő minőségű beszállítóvá válás érdekében az alábbi területeken szükséges beruházásokat,
minőségi fejlesztést, kapacitás bővítést, valamint fejlesztéseket végrehajtani:
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‐
Gyártó terület létrehozása, 2000 m alapterületű gyártó csarnok építésével, valamint a hozzá
kapcsolódó szükséges infrastrukturális munkák.
‐
A hegesztett szerkezet összeállítás, amelyhez a társaság beszerez egy hegesztő robotrendszert
és 10 db hegesztőgépet.
‐
Alváz hegesztés támogatása hegesztő robot alkalmazásával.
‐
Hegesztett szerkezetek forgácsolása, gép megmunkálása, amelyhez beszerez egy marógépet.
‐
Az új, modern festő üzemhez technológiai berendezéseinek beszerzése.
‐
A megnövekvő gyártási kapacitások kiszolgálására anyagmozgatási és IT eszközök beszerzése
‐
Oktatást és szervezet fejlesztést végrehajtani azokon a területeken, amelyek érintettek a
beszállítói fejlesztés érdekében.
‐
Piackutatás a társaság piaci pozíciójának erősítése érdekében.
‐
A társaság bevezeti az MSZ ISO/IEC 27001:2014 tanúsító rendszert
A GINOP-1.3.3-16-2018-00066 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg, a közel 920,419 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
A projektről bővebb információt a www.sbskft.hu oldalon olvashatnak.
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