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SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG GYÁRTÓESZKÖZ BESZERZÉS ÉS INFRASTRUKTURÁLIS
BERUHÁZÁS A KOHA STEEL BT. TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

A KOHA STEEL Fémipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2015 augusztusában 19,07 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése” című pályázati kiíráson. A beruházás keretében eszközbeszerzés és infrastrukturális
beruházás valósult meg.

A KOHA-STEEL Bt. megalapításakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy korszerű gépparkkal rendelkező
alkatrészgyártóként legyen jelen a piacon. Ezt a célt néhány évvel ezelőtt sikerült elérni, azóta a műszaki
színvonal és a kapacitás bővítése a legfontosabb szempont. Cégünket családi vállalkozásként, 15 év
szakmai tapasztalatunk alapján alapítottuk meg 2000-ben. Fejlődésünk azóta is töretlen, éves szinten
átlagosan 25%-kal bővül árbevételünk, export tevékenységünk volumene folyamatosan emelkedik.
Sikereinket szakmai tapasztalataink mellett folyamatos fejlesztéseinknek is köszönhetjük.
Az évek során a folyamatos kapacitásnövekedés következményeként a megmunkáló központok
tehermentesítése a főbb cél, a kiszolgálás abszolút értékben magasabb szintre emelkedett.
A beszerzésre került gép műszaki paramétereinek meghatározásakor figyelembe vettük az utóbbi néhány
évben felmerült jellemző alkatrészek paramétereit, valamint azoknak a megrendelőinknek az igényeit is, akik
szívesen adnának ki nekünk komplett esztergálási és marási feladatokat egybefogással történő
megmunkálásra. Az új eszköz műszaki paramétereiből is kiderül a nagyobb elfordulás átmérőnek, nagyobb
megmunkálható átmérőnek és nagyobb megmunkálható hossznak köszönhetően jelentősen nagyobb
termékeket is képesek vagyunk előállítani, nem mellesleg a jelenlegi piacon elérhető legmodernebb
vezérléssel rendelkezik, megrendelőink legnagyobb megelégedésére.
A termelő gépekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés (napelemes rendszer telepítés) eredményeként
cégünk mindennapi működését is gazdaságosabbá teszi, az alacsonyabb működési költségek lehetőséget
adnak cégünk fejlesztésére, mind technológiai, mind a humánerőforrás területén, ezzel pedig hozzájárul
bővülésünkhöz, így árbevételünk növekedéséhez.
A fejlesztéssel elsősorban exporttermékeink körét kívánjuk bővíteni. A hatékonyságunk növelésével meglévő
munkavállalói létszámmal több munkát tudunk elvállalni. A napelemes rendszer és a hatékonyság
növekedés jelentősen csökkenti az előállítási költségeket, melynek köszönhetően a nemzetközi piacon erős
árverseny fokozódása nem jelent problémát a jövőben, versenyképességünk növekszik. A támogatásnak
köszönhetően cégünk fejlődése és piaci helyzetének megfelelő biztosítása felgyorsult, hosszú távon
tervezhetővé válik egy biztosnak mondható jövőkép, ezáltal szeretnénk megőrizni piaci pozíciónk folyamatos
megerősödésének tendenciáját.
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