
 

 

A kedvezményezett neve: ER-FA 2000 Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

A projekt címe:  Átfogó fejlesztés az ER-FA 2000 Faipari Kft.-nél 

A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-22-2022-00035 

A fejlesztés tárgya, célja: A projekt célja, az ER-FA 2000 Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére 

támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült 

Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el.  

A szerződött támogatás összege: 744 920 617 Ft 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:  

Beszerzésre kerül egy automata raktárrendszer, ami kiváltja a raktározás során alkalmazott kézi 

munkaerőt, ezzel csökkentve az emberi hibából adódó többletköltségeket, optimalizálja a 

raktárkészleteket, karcolódás mentes betárolást tesz lehetővé, követi az anyagfogyást, visszaigazolja 

a készleteket és rakatjegyet készít. Ez az innovatív megoldás megreformálja a társaság raktározási 

rendszerét, aminek eredményeként jelentős költségmegtakarítás érhető el. Egyrészt a hibásan 

kitárolt anyagokból történő gyártásból eredő selejt megszűnik, valamint a mozgatás közben 

keletkező karcos anyagból eredő selejt aránya is teljesen megszűnik. Az automatikus rendszer a 

gyártáshoz kiválasztja a szükséges anyagot. A társaságnak jelenleg nincs elegendő helye ahol az 

automata raktárrendszert kialakítsa, így ennek a rendszernek az üzemeltetéséhez bővítenie kell a 

raktározási kapacitásait. Cégünk üzleti tevékenységének bővítéséhez és raktárkapacitásának 

növeléséhez elengedhetetlen, hogy a jelenlegi kapacitásunk bővítésre kerüljön. Ennek céljából 

tervezzük az 1813 m2 csarnok megépítését. Továbbá a 438 m2 irodabővítéssel lehetőségünk nyílik a 

korunk elvárásaihoz méltó tárgyalóval és irodák kialakításával is fejleszteni Cégünket. 

Cégünk jelenlegi kapacitásai már nem elégségesek, így jelentős kapacitásbővítő fejlesztést kell 

végrehajtania. Ennek keretében a társaság be kíván szerezni egy éllezáró automatát, ami növelni 

tudja a társaság termelési mennyiségét azáltal, hogy a megmunkálási sebessége gyorsabb, másrészt 

képes vízálló zárást is készíteni. A berendezés lehetővé teszi több típusú élzáró anyag alkalmazását 

(mind színben, mind vastagságban), és az anyagok közti gyors átállást, a gyors anyagfeldolgozást. 

Javul a termékek minősége, a milliméterpontos megmunkálás miatt. Olyan ragasztást lehet elérni a 

berendezés alkalmazásával, ami a nemzetközi piacon is versenyképessé teszi termékeket. Az 

automatavezérlés miatt a megmunkálás pontosabb, és csökken az emberi hiba lehetősége. Valamint 

az anyagmozgatások jelentős száma miatt szükségünk van a gépparkunk fejlesztésére is, ezért új, 

elektromos targoncák beszerzését is kívánjuk még megvalósítani.  

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2024.04.30. 

 

 


