TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS AZ ERTL FAIPARI KFT. MÓRI TELEPHELYÉN
Az Ertl Faipari Kft. móri telephelyén négy nagy területet fejlesztett. A legkorszerűbb gyártó berendezésekkel
fejlesztette a termelő eszközeit, amihez a projekt keretében beszerzésre került az irányításához szükséges
termelésirányító rendszer, illetve a használathoz szükséges hardverek. A társaság meglévő festőüzemi
technológiájának hatékonyságát növelte az új eszközök beszerzésével, illetve egy hatékony szellőző
berendezés beüzemelésével. A társaság a gyorsabb teljesítések érdekében fejlesztette az
anyagmozgatáshoz és a csomagoláshoz szükséges gépparkját is a Széchenyi 2020 program keretében
elnyert 84,231 millió forintos támogatás segítségével.
Az Ertl Faipari Kft. 2001-ben kezdte meg tevékenységét. A társaság elsősorban egyedi modern, minőségi
szálloda-,áruházberendezés iroda-, szoba- és konyhabútorok kivitelezésével és értékesítésével foglalkozik,
többnyire egyedi, kis és közepes szériában. A társaság technológia bázisa ennek megfelelően lett kialakítva.
A géppark diverzifikálásával elérték, hogy minden egyedi igénynek meg tudnak felelni. A társaság
tevékenysége a bútorgyártás köré csoportosul, és az alábbi, egymásra épülő technológiai folyamatokat
foglalja magában: bútorlap szabás, frontgyártás, felületkezelés, bútorok össze- és helyre szerelése. A
társaság teljes körű szolgáltatást nyújt vevőinek, amely a felmérést, a tervezést, a kiszállítást és a szerelést
is magában foglalja, a gyártás mellett. Egyedi megrendelés alapján azonban bármilyen igényt kiszolgáló
bútort le tud gyártani.
Fejlesztésünk célja volt mind a hazai, mind pedig az export piacon a versenyképesség megőrzése, valamint
erősítése, illetve a termékek önköltségének lehető legalacsonyabb szinten tartása a kiváló minőség
megtartása mellett. Fejlesztésünk további célja volt a vevői igények maradéktalan kiszolgálásának
érdekében az átfutási idő csökkentése. A fejlesztés célja volt olyan eszközök beszerezése, ami az egyedi
bútorgyártási tevékenységének hatékonyságát javítja.
A projekt keretében megvásároltunk 1 db CMT 250 akkumulátoros pántolót, 1 db M-PAC 4 pántológépet 1
db Cobra SP 40-10 magasnyomású membrán pumpát, 1 db ZIP 52 Finishing SP membrán pumpát, 1 db
Formeco DI 15 Ax Lcd-t, 2 db E 60-250 keverő edényt, 1 db Festőműhely szellőző berendezést, 1 db
NaST28 csiszoló asztalt, 1 db Holzma HPL400/43/22/X szorítógerendás lapszabászgépet, 1 db Jungheinrich
Kézi hidr. Emelőkocsi mérleggel, 2 db Jungheinrich kézi ollós emelőkocsit, 1 db Jungheinrich gázhomlokvillás targoncát, 1 db ZMM 2750.01 Boxfix kávaprést, 1 db Szekciolált Páternosztert, 1 db
Termelésirányító szoftvert, 1 db SCM lapszabász körfűrészt, 1 db SCM F410 CLASS egyengető gyalugépet,
1 db Vitap Eclipse élzáró berendezést, 1 db ORMA NPC 8/160 160 t hőprést, 1 db SCM Pratix S22-31 CNC
megmunkáló központot, 1 db EDDA Spinner1500 csomagológépet, 1 db Toshiba S50 15,6" notebookot, 3 db
Dell 20"-os monitort, 1 db Toshiba Sat. Click Minin notebookot, 5 db Mérnöki számítógépet Win 7 operációs
rendszerrel és 2 db Dell 23"-os monitort. A gépek korszerű, az európai minőségi követelményeknek
megfelelő berendezések. A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal hasznosításba vettük, ezért a
fejlesztés befejezését követően, azonnal integrálódtak a társaságunk napi működésébe. A társaságunk
megfelelő szakmai és szervezeti háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszközök
működtetéséhez, valamint a fejlesztés során közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények
fenntartásához.

A projekt megvalósítása hozzásegített minket versenyképességünk javításához és a bevételeink
növeléséhez. A projekt során megvásárolt eszközök a minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben
megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak.
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a közel 84 millió forint európai uniós
támogatás segítségével.”
„A projektről bővebb információt a www.erfa.hu oldalon olvashatnak.”
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