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Sajtóközlemény
Az Autofer Zrt kapacitásbővítése
Az Autofer Zrt 47,665 millió forint uniós támogatást nyert a GINOP-1.2.1-14 - Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiíráson a Széchényi 2020
keretében. A 95,33 millió forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban
megjelölt eszközök beszerzését valósította meg.

Az Autofer Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogelődje a magyar motorizáció egyik
úttörőjeként 1950-ben létesült XI. sz. Autójavító Vállalat néven. A jogutód, az Autofer ZRt. alapítási
éve 1991. Az alkatrész és gépjármű felépítmény gyártás valamint a javítási szolgáltatások terén
napjainkra ezen területek meghatározó vállalatává nőtte ki magát. Társaságunk működési
struktúrája párhuzamosan változott a felhasználóink elvárásaival. Folyamatosan bővítjük
szolgáltatásainkat és termékválasztékunkat, kiemelt fontosságot tulajdonítva a minőségnek.
Társaságunk minőségirányítási rendszerét ISO 9001 szabvány előírásaihoz igazodva tanúsítottuk.
Kifogástalan minőségű termékeinknek köszönhetően a HM Haditechnikai Intézet beszállítói
lehettünk és első beszállítói referenciát kaptunk pl. a Rába Jármű és Busz Gyártó Kft-nél.
A cég főtevékenysége a 29.20 '08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártás Jelen beruházás, a
gyártási technológia-fejlesztésükre irányult, a szegedi telephelyünkön.
A beruházás részletei:
Darumérleg AAE-5T A14981
Élhajlító gép PB Falcon 3100-220t 21130-N5D6N6
Hegesztőgép Rehm Megapuls Focus 300W 276843
Hegesztőgép Rehm Megapuls Focus 300W 276844
Hegesztőgép Rehm Megapuls Focus 273912
Gerima Srégelőgép SMA50-E22-45L 15-141-00709
Doosan LYNX220LYC eszterga ML 0270-000193
Doosan LYNX300CNC eszterga ML 0031-000457
Aberlink Axiom3D CNC mérőgép 14629
Szalagfűrész DCB-FA330 802113054
A vállalkozás a pályázat benyújtását követően megvárta a támogató döntést a projekt
megvalósításával. A tényleges kezdés 2015.10.30, amely az utolsó eszköz megvásárlásához
kapcsolódó szerződés dátuma. A projekt befejezési időpontja 2016.04.01, amely az utolsó gép
üzembe helyezésének dátuma volt.
A pályázat nyertességének köszönhetően megvalósult eszközbeszerzések lehetővé teszik a
vállalkozás számára a piaci versenyelőny megszerzését, hiszen a versenytársaik nem rendelkeznek
ilyen felszereltséggel rendelkező telephellyel, így ez komoly versenyelőnyt eredményez majd a
jövőben.
A megvalósítás helyszínei:
•
6725 Szeged Vásárhelyi Pál utca 13. 25577/1 hrsz
A projekt költségvetése: 95,33 millió forint, a saját forrás összege: 47,665 millió forint (50,0000%),
a vissza nem térítendő támogatás összege pedig szintén: 47,665 forint (50,0000%).
A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult.

