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SAJTÓKÖZLEMÉNY
IRON-TECH ZRT. KAPACITÁS BŐVÍTÉSE

Az IRON-TECH Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
438,23 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program keretén belül. A beruházás célja a vállalkozás termelési kapacitásának növelése,
technológiai hátterének fejlesztése volt.
Az Iron-Tech Zrt. 7900 Szigetvár, Dencsházai utca 9. 994/15 hrsz. és 7900 Szigetvár, Dencsházai u. 12. 993/5
hrsz. alatt megvalósuló nagyszabású projektje 2016. decemberében fejeződött be. A projekt lehetővé tette a
vállalkozás autóipari és gépipari részlegének technológiai fejlesztését, hatékonyabbá tételét, a napi
munkafolyamatok megkönnyítését, kapacitásának növelését, ami biztosítja további projektek vállalását.
A 438,23 millió forint európai uniós támogatás segítségével a gyártáshoz kapcsolódóan 14 db új,
csúcsminőségű gép – 4 db BROTHER TC32BN-QT CNC függőleges megmunkáló központ, 3 db TAKAMAZ
XL-100 CNC eszterga, 2 db OKAMOTO OGM-350 UNC III típusú precíziós CNC palástköszörű gép, 2 db
HELLER H6000 megmunkáló központ, 1 db NHX 6300 horizontális megmunkáló központ, 1 db Zeiss CMM
Contura 900*1600*800 aktív koordináta mérőgép, 1 db ConturoMatic kontúrmérő berendezés - került
beszerzésre és üzembe helyezésre.
A fejlesztés eredményeként a társaság autóipari és gépipari divíziójának fejlesztése és tovább erősítése, a
beszállítói tevékenység növelése (Denso Magyarország Kft, Bosch cégcsoport, Knorr-Bremse cégcsoport), a
termékskála bővítése valósulhatott meg, így további gépipari termékek, személygépkocsi alkatrészek
gyártását kezdhette meg a vállalkozás. A beszerzésre került új gépek egy sokkal magasabb szintű
megmunkálást és így precízebb alkatrészgyártást biztosítanak, ami újabb piacok elérését tette lehetővé.
A fejlesztés hatására lehetőség nyílt a kor követelményeinek megfelelő gépgyártásra, melynek
eredményeként a vállalkozás lépést tud tartani a gépipar és autóipar technológiai fejlődésével. A fejlesztés
megvalósításával tovább erősödtek a vállalkozás hazai és nemzetközi kapcsolatai egyaránt.
A projekt hatására 22 fő új munkahely jött létre.
A fejlesztés megvalósítása hozzájárult a vállalkozás versenyképességének, piaci pozíciójának valamint
jövedelemteremtő képességének megőrzéséhez, erősítéséhez.
A projektről bővebb információt a www.iron-tech.hu oldalon olvashatnak.
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