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SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEK BESZERZÉSE- GRÁNIT-EX KFT. TOLMÁCS
A GRÁNIT-EX Kft 2017 szeptemberében 5,92 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert
Széchenyi 2020 program a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása” pályázati programjának keretében. A 11,84 millió forint összköltségvetésű, Tolmácson
megvalósuló beruházás, 1-1 db új hidraulikus olló valamint háromhengeres motoros hengerítő
beszerzésére irányul.
A GRÁNIT-EX Kft. 2000-ben jött létre családi vállalkozásként, a 2899 TEÁOR besorolású feldolgozó ipari
(gépgyártó) tevékenység folytatására, a Nógrád megyei Tolmácson.
Foglalkozunk vibrációs csiszológépek, vibrációs sorjázó berendezések, koptató centrifugák, koptató vályúk
gyártásával, lakatos és forgácsoló ipari termékek előállításával, szinte változatlan szakértő gárdával.
Termékeink robosztus felépítésű koptató berendezések, melyek alkalmasak különböző formájú és alakú
alkatrészek sorjázására, polírozására, öntvények felöntéseinek lekerekítésére, eltüntetésére.
A tevékenységi kör a koptatógép gyártás terén egyedüli a magyar piacon, de a meglévő gépi kapacitással
már nem voltunk képesek a teljes piaci igények kielégítésére.
Az elmúlt évek során folyamatosan bővült árbevételünk, működési kapacitásunk is, így már 9 főt
foglalkoztatunk jelenleg is. A bővülés csak a vevői igényeknek eleget téve lehet fenntartható, ezt célozza az
11,84 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt megvalósítása.
A projekt 1 db hidraulikus olló és 1 db háromhengeres motoros hengerítő beszerzésére irányul.
A fejlesztéstől, az eszközök beszerzésétől a korábban is nagy növekedési potenciállal rendelkező
vállalkozásunk tovább árbevétel növekedését reméljük. Minimum, évi 5%-os növekedéssel számolunk a
beruházás befejezését követő években.
A dinamikusan fejlődő járműiparban ma is jelentős beszállítói kapcsolat-rendszerünk növekedését várjuk
mind partnerszámban, mind gazdasági események árbevétele tekintetében. A gyorsabb és hatékonyabb
gyártás következtében azonos idő alatt, több gép készül, jobb minőségben. Az általunk gyártott járműipari
háttérgépeket a korábbinál is jobb minőségben, a határidők pontos betartásával tudjuk szállítani.
A beruházásnak köszönhetően a vállalkozásunk 9 munkahelyet tud megőrizni a következő évek során.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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