"ESZKÖZBESZERZÉS RO-PÁNT 95 BT-NÉL"
A RO-PÁNT 95 Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság miskolci telephelyén egy faipari CNC
megmunkáló központot vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 23,41 millió
forintos támogatás segítségével.
A Ro-pánt 95 Bt. családi vállalkozásként működik, ahol a nyílászáró gyártás több évtizedes múltra tekint
vissza. Egyszemélyes vállalkozásként indult egy családi ház udvarán a hetvenes években. Jelenleg Miskolc
északi iparterületén egy korszerűen felszerelt asztalos üzemben dolgozunk több mint 20 fővel. Fából készült
homlokzati és beltéri nyílászárókat, valamint fa paneles szekcionált garázskapukat gyártunk.
Fejlesztésünk célja volt a versenyképességünk javítása a nagyobb hozzáadott érték tartalmú termékek
gyártása. A társaságunk a beszerzett gép segítségével bővíti a magas minőségű termékeinek termelését,
így megőrizi versenyképességét a piacon.
A projekt keretében megvásároltunk egy BIESSE ROVER B 1638 G CNC megmunkáló központot. A gép
korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő berendezés. A beszerezett technológia egy
nagypontosságú faipari gép, ez a társaságunk részére egy eddig nem használt új technológia bevezetése,
mellyel kitűnő minőséget tudunk elérni. 2015.07.21.-én megrendeltük a berendezést, 2015.12.16.-án
megtörtént a szállításuk és 2015.12.17.-én az átadás-átvételük is. A gépet aznap hasznosításba vettük. Az
utolsó kifizetés 2015.12.04.-én történt meg.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését követően,
azonnal integrálódott 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 megvalósítása során beszerzett eszköz hozzájárul, hogy a társaság a piac szignifikáns szereplője
legyen, ezáltal növekszik értékesítésünk modernizációja. A projekt megvalósítása hozzásegítette a
társaságot versenyképességének javításához és a bevételeinek növeléséhez. A projekt során megvásárolt
eszköz a minőségi technológiát testesíti meg, és mindenben megfelel az Európai Unió által támasztott
szigorú biztonsági előírásoknak.
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a közel 23 millió forint európai uniós
támogatás segítségével.”
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