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Jelen fejlesztés lényege, célja a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése révén a cég
versenyképességének javítása, a növekedési potenciál kiaknázása, működés szempontjából pedig a
fenntartható, hatékonyság-orientált és innováció fókuszú tevékenység ellátása.
A Társaság vezetősége kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységünkre vonatkozó, környezetvédelmi
tárgyú érvényes jogszabályokat és vállalt egyéb követelményeket maradéktalanul betartjuk, és
tevékenységünk környezeti hatásainak folyamatos felügyelete, valamint a környezetvédelem szempontjainak
figyelembevétele által lehetőségeinkhez mérten törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, illetve
mérséklésére.
Jelen projekt keretében az alábbi technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése valósult meg:
1./Anyag ellátó rendszer
2./Flakon fúvó technológia bevezetése
3./Regranuláló berendezés
4./ENGEL fröccsöntőgép
5./SRHV470-10 előnyomásos dugattyús kompresszor
6./DH75-2 magasnyomású hűtveszárító
7./Nagynyomású sűrített levegő rendszer átalakítás
Fent nevezett eszközök beszerzése által lehetőségünk nyílik nagy alkatrészek gyártására; ez már tud 85”-os
hátlapot is gyártani, melynek köszönhetően az autóipari területre is be tudunk kerülni a hulladékot, selejtet újra
fel tudjuk használni; ezáltal kevesebb alapanyagot szükséges a későbbiekben vásárolnunk, A telephelyre
beérkező hulladékok azonnal a gépsorra kerülnek, majd a környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
teljesül az újrahasznosítás. A műanyagok feldolgozása környezetbarát technológiával történik. A flakon fúvás
által új piacra tudunk lépni, azaz a kozmetikai ipar részére tudunk maximum 10 literes méretig flakonokat
gyártani, ezáltal bővíteni tudjuk vásárlói körünket és növelni tudjuk árbevételünket. Ezzel a megmunkálási
technológiával üreges műanyag alkatrészeket (esetünkben flakonokat) tudunk előállítani. A folyamat során
úgynevezett előformát készítünk, melyet a két szerszámfél közé pozícionálunk. A szerszám zárása után az
egyik végén nyitott előformát fújjuk fel nagy nyomású levegővel, így alakítva ki a kívánt termékformát. A
központi anyagellátó rendszer pedig megkönnyíti a gépek anyag ellátását. Jelentős fizikai terhet vesz le a
dolgozók válláról, emellett tisztább, rendezettebb környezetet eredményez, nincs anyagveszteség.

Jelen projekt eredményeként, a megvalósuló fejlesztéseken keresztül javul a technológiai fejlettség, az
eszköz- és tőkeellátottság a kapcsolódó iparágakban működő vállalkozások körében, a jelenleg is zöld
gazdaságban működő vállalkozás megerősítésével a termelési költségek csökkennek, a termelékenység
növekszik. Mindez hozzájárul a magasabb termelékenység, a magasabb hazai hozzáadott érték eléréséhez,
valamint elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító hatásainak csökkentését is.
A tervezett fejlesztés olyan új eszközök beszerzését teszi lehetővé, amelyek által vállalkozásunk nagyobb
szerephez juthat a zöldgazdaságban, illetve növelhetjük termelékenységünket, hozzáadott értékünket. Általa
lehetőségünk nyílik az új piaci területekre való belépésre, úgy mint az autóipar, illetve kozmetikaipar. Emellett
a fejlesztés hatására a beszállítói értékláncban is képes lesz cégünk előrelépni, valamint új értékesési és
beszállítói partnereket szerezhet. A fejlesztés továbbá elősegíti az ipari tevékenységek környezetkárosító
hatásainak csökkentését.

