Az ER-FA Kft. móri telephelyén egy komplex technológiai fejlesztést valósított meg a Széchenyi
2020 program keretében elnyert 286,34 millió forintos támogatás segítségével.
A társaságot Ertl Ferenc magyar magánszemély alapította 1996-ban. A társaság jelen projekt
keretében a 3109'08 TEÁOR szám szerinti egyéb bútor gyártása tevékenységét kívánta fejleszteni. A
projekt megvalósítási helyszíne, a társaság 8060 Mór, Asztalos utca 3. cím alatt található telephelye.
Fejlesztésünk célja a folyamatosan növekvő megrendelések magas minőségi színvonalon történő
kiszolgálása, mindezt költséghatékony módon. A cél elérése érdekében, egy komplex kapacitásbővítő
beruházást valósítottunk meg.
A projekt keretében kialakításra került egy raktárcsarnok, amely napelem rendszerrel került
felszerelésre. A raktárcsarnokhoz kapcsolódóan, beszerzésre került, egy Homag STORETEQ S-500
raktárkezelő rendszer is. A raktárcsarnok Dekor raktár állványrendszerrel és Műhely és külső raktár
állványrendszerrel került berendezésre. A projekt keretében technológiai fejlesztés is megvalósult,
mely során beszerzésre került, egy Stefani S Aut. egyoldalas élzárógép, egy SCM GROUP GABBIANI
T3 táblafelosztó, egy Morbidelli M100F 5 tengelyes CNC megmunkáló központ, egy Jungheinrich EFG
550 elektromos homlokvillás targonca, egy Jungheinrich EJC216 elektromos gyalogkíséretű targonca,
a munkaterület tisztántartása, továbbá a biztonságos munkavégzés érdekében, beszerzésre került,
egy NILFISK Seprőgép és egy Technológiai forgács- és porelszívó gép. A társaság elérte azt a
vállalati méretett, amely esetében nem végezhető pontosan és hatékonyan a vállalatirányítás a
megfelelő informatikai támogatás nélkül, ezért egy komplex információs technológiai fejlesztés is
megvalósult. A fejlesztés keretében, bevezetésre került egy 2020 Insight termelésirányítási rendszer,
melyhez kapcsolódóan, beszerzésre kerültek a szükséges hardver eszközök is: Sharp MX-M266NV
fénymásoló, IBM System x3400 M3 Xeon, Lenovo System x3550 M5, Lenovo System x3550 M5,
Lenovo System x3650 M5, Windows Server 2012 Standard 3 db, Windows Server 2012 User,
Windows Remote Desktop, MS SQL CAL 2017 Single Open 50 db, MS SQL 2017 Server Standard
Single Open.
A berendezések korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő gépek. A fejlesztés
során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését követően,
azonnal integrálódtak a társaságunk napi működésébe. A társaságunk 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 során
megvásárolt eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben megfelelnek az Európai
Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak.
A GINOP-1.2.1-16-2017-00028 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg, a közel 286,34 millió forint európai uniós támogatás segítségével, 2019. augusztus 28án sikeresen lezárult.
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