TÁJÉKOZTATÓ
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: "B&Z-BETON" ÉPÍTŐ-, BETONIPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT
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PROJEKT
CÍME:
KAPACITÁSBŐVÍTŐ
BETONELEMGYÁRTÓ ÜZEMÉBEN

FEJLESZTÉS

A

B&Z-BETON

KFT.

BARCSI

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 39 824 241 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 50 %
A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt keretében a vállalkozás az alábbi eszközök beszerzését tervezte megvalósítani:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPCD160XW25 homlokvillás dízel üzemű targonca 1 db
MÁVSZ 2899-1994 teherelosztó gerenda sablon, nagy 1db
MÁVSZ 2899-1994 zárókő sablon 5 db
MÁVSZ 2921:2009 támfalas Mócsán árokelem sablon 11 db
MÁVSZ 2921:1994 egyenlőszárú Mócsán árokelem sablon 5 db
Trágyarács sablon, 125-ös 2db
MÁVSZ 2899-1994 teherelosztó gerenda sablon, kicsi 1 db
Trágyarács sablon, 100-as 7 db
Trágyarács sablon, 180-as 1 db
Trágyarács sablon, 120-as 4 db
MSZ 4711/1-7-66,67 k kisvasúti vb. alj 6K típusú sablon 5 db
MÁV 107.526/1988. kábelcsatorna sablon 2 db

A CPCD160XW25 homlokvillás dízel üzemű targonca használata a társaság által előállított beton
késztermékek mozgatásához szükséges. A korábban tervezett 12 tonnás teherbírású targonca - az előzetes
tervekkel ellentétben – nem volt elégséges ezek mozgatásához, ezért szükséges volt a projekt összetételének
módosítása oly módon, hogy a termelést hatékonyan tudják támogatni. A 16 tonnás megcélzott teherbírás a
jövőbeni fejlesztéseknél sem képez szűk keresztmetszetet, ennél nagyobb munkadarabok gyártása hosszú
távon sem tervezett.
A betonelem sablonok anyaga: acél, műgyanta, illetve üvegszál, lehajtható ajtókkal és oldalajtókkal
rendelkeznek, targoncás és darus mozgatásra is alkalmasak.
A PROJEKT MEGVALÓSULT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A projekt megvalósítása a módosított, és a módosítási kérelem során jóváhagyott műszaki paraméterek
alapján történt, CPCD160XW25 homlokvillás dízel üzemű targonca, valamint összesen 12 különböző típusú
betonelem-gyártó sablon beszerzése valósult meg. A sablonokat, illetve a targoncát a vállalkozás üzembe
állította, a termelésben használja azokat.
A projekt hozzájárult a meglévő munkaerő megtartásához, hosszú távú foglalkoztatásához, továbbá a piaci
lehetőségek bővítéséhez.
A PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.05.14.
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-1.2.2-16-2017-01452

