
A kedvezményezett neve: SÁRGÉPSZER Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A projekt címe: Termelési kapacitás növelése a SÁRGÉPSZER Kft-nél 

A szerződött támogatás összege: 89 973 167 

A támogatás mértéke (%-ban): 49,99% 

A projekt tartalma: 

A Sárgépszer Alkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft. 100%-os magántulajdonú magyar vállalat. 

Tevékenységét 1992-től a gép és szerszámgépgyártás területén végzi. A vállalkozás főtevékenysége: 

2562 '08 Fémmegmunkálás. Ennek megfelelően fő profilja gépek, gépi berendezések, részegységek és 

ezek alkatrészeinek, szerszámainak gyártása, az ipar különböző területén úgymint kohászati, ipari 

üzemek, bányászati vállalkozások, gépjárműgyártók, élelmiszeripari üzemek, vegyipari üzemek, 

papíripari üzemek, gumiipari üzemek. 

A szerszámgép iparban az ügyfelek egyre gyorsabb és pontosabb gépeket igényelnek, amelyek képesek 

az egyre összetettebb alkatrészek gyártásának kezelésére. A növekvő globalizáció és versenykényszer 

azt jelenti, hogy szükséges a termelékenység növelése, a termékportfólió egységesítése, a fejlesztési 

ciklusok lerövidítése, továbbá meg kell felelni a szabványok és irányelvek folyamatosan növekvő 

számának. A termékeket a megrendelőtől kapott tervek, rajzok vagy mintadarabok alapján állítja elő. 

Gyártmányait hőkezelve, köszörülve, megfelelő felületvédelemmel ellátva teljes körűen a megrendelő 

igénye szerint készíti el. 

Az egyedi gépgyártás kapcsán a hazai kereslet mellett egyre növekvő arányban jellemző a speciális 

külpiaci igények kielégítése. Jelenleg az értékesítés árbevételének mintegy 10%-a export 

tevékenységhez kapcsolódik. Ezen belül meghatározó nagyságú a Németország, Románia, Anglia, 

Törökország felé irányuló export tevékenység. A fejlesztés hatására elsősorban a Németországba 

irányuló kiemelten magas minőségű termékek export volumenének növekedése prognosztizálható. 

Ennek megfelelően a magas hozzáadott érték mellett a tevékenység magas exportpotenciállal 

rendelkezik. 

A projekt keretében kizárólag gyártáshoz kapcsolódó termelő eszközök beszerzése valósul meg. A 

beszerzésre kerülő horizontális fúrómarómű révén gépek, gépi berendezések, részegységek és ezek 

alkatrészeinek, szerszámainak gyártásához kapcsolódó fémipari megmunkálási feladatok elvégzésére 

lesz lehetőség nagyfokú produktivitás mellett. Kiváló paraméterei és egyéb fejlett tulajdonságai 

lehetővé teszik a különösen igényes technológiai folyamatok végrehajtását is. 

A 3D koordináta mérőgép alkatrészek gyors bemérésére képes akár direkt gyártási környezetben is. 

Használatával különböző termék paraméterek 0.1 mikrométer pontosságú mérésére nyílik lehetőség, 

ami a minőség-ellenőrzés biztosítása révén a meglévő termékek minőségének javítása mellett új 

termékek előállításának lehetőségét is elősegíti. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.03.31. 

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-14-2014-00198 


