„INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS AZ ER-FA 2000 KFT-NÉL"
Az ER-FA 2000 Faipari Kft. móri telephelyén 1 db MORBIDELLI UX 200 nagy teljesítményű rugalmas
CNC gépet vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 15 millió forintos vissza nem
térítendő támogatás segítségével.

A társaságot 1996-ban alapította Ertl Ferenc és Ertl Ferencné, akik a mai napig a társaság 50-50 %-os
tulajdonosai. A társaság jelen projekt keretében a 31.09 TEÁOR számú egyéb bútor gyártása tevékenységét
kívánja fejleszteni, mely során épületasztalos-ipari termékeket és tároló faterméket gyárt.
A társaság fejlesztésének célja kettős, egyrészt ki akarta alakítani a saját lapra szerelt, bútorértékesítési
tevékenységét, másrészt magasabb feldolgozottsági szintet kívánt elérni az értékesítésre kerülő szabott és
élzárt termékei esetén, amelyeket a kis és közép méretű asztalos ipari vállalatoknak értékesít. Az értékesítés
mellett továbbá az új megmunkálás lehetővé teszi, hogy a társaság saját maga is állítson elő úgynevezett
lapraszerelt bútorokat, amit a lakossági ügyfeleknek szán eladásra.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy MORBIDELLI UX 200 nagy teljesítményű rugalmas CNC
fúróközpontot, amely rendkívül gyors megmunkálásra képes, ezzel biztosítva a termelékenységet és a
hatékonyságot. A berendezés automatizálásának köszönhetően automatikusan kerülnek állításra a méretek,
állásidő és emberi mozgatás nélkül. Mindennek köszönhetően a társaság adott mennyiség megmunkálására
rövid határidő teljesítése mellett is képes, ami tovább növeli a rugalmasságát és a vevők elégedettségét. Ez
fokozza a társaság versenyképességét, és az egyik meghatározó faipari vállalattá tud válni.
A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő
berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság 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 a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 15 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.

A projektről bővebb információt a www.erfa.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Ertl Judit
Elérhetőségeink: telefonszámunk: + 36 (22) 563-767, e-mail címünk: ertl.judit@erfa.hu
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.8-17-2017-00179
Befejezés időpontja: 2018.09.30.; Támogatás aránya: 30%
A támogatás összege: 15 000 000,- Ft

