SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból valósul meg az A.W.F. Kft. technológiai fejlesztése
2013. szeptember 20.
A soproni székhelyű A.W.F. Autóalkatrészgyártó és Kereskedelmi Kft. 284
millió forint uniós támogatásban részesült a GOP-2012-2.1.3 - „Komplex
technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” című pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében.
Az A.W.F. Kft. 1994-ben alakult Sopronban, 100 %-ban az osztrák HOLZ-WASTL
Handelsgesellschaft m.b.H. tulajdonában áll. Főtevékenységük és egyben a pályázatban
megjelölt fejlesztendő tevékenységük a közúti jármű alkatrészeinek gyártása.
A vállalat kiváló minőségű, esztétikus gépkocsi beltereket készít, melyek segítenek, hogy
a vezetés élvezetesebb legyen. Soproni üzemükben jelenleg tetőkárpitokat,
ajtóborításokat, könyöklőket, oszlopborításokat, csomagtartókárpitokat és kalaptartóborításokat gyártanak. Termékskálájuk az évek folyamán folyamatosan bővült, a fent
említett termékeik nagyon népszerűnek bizonyulnak a piacon. Beszállítókon keresztül a
világ vezető járműgyártóival dolgoznak együtt, mint például: az Audi, a BMW, a Porsche,
a Mercedes-Benz, a Volvo és emellett még számos más járműgyártó.
A projekt keretében az alábbi gépek, berendezések beszerzését tervezik:
- 3 db TFG 690 gázüzemű homokvillás targonca;
- 1 db ETV 216 elektromos tolóoszlopos targonca;
- 3 db EFG 316 elektromos négykerekű homokvillás 1600 kg teherbírású targonca;
- 3 db IRB 6640 180 kg terhelhetőségű, 2.5 m ipari robot;
- 2 db Roba Pumelt 20MOD, ZP2S ömledékragasztó felhordókészülék;
- 1 db 16 t teherbírású, 21 m hosszúságú macskapálya;
- 1 db méhsejt szerkezetű platnikészítő gép, valamint
- 1 db szivacsprés könyöklőhöz.
A gépek beszerzése mellett 50 fő feldolgozóipari gépkezelővel bővítik állományi
létszámukat.
A projekt keretében megvalósuló beruházás hosszú távon is érezteti hatását, hozzájárul a
régió fejlődéséhez, a térség foglalkoztatásához, árbevételük növekedéséhez, emellett a
gyártási folyamatok optimalizálását eredményezi. A fejlesztés révén az elérhető legjobb
technológia alkalmazásával a gyorsabb, pontosabb munkavégzésű, megbízhatóbban
működő gépek üzemeltetése biztosítottá válik, amely növeli a termelés hatékonyságát.
A fejlesztés az Új Széchenyi Terv GOP-2012-2.1.3 pályázati kiírás részeként valósul meg
947 297 801 Ft-ból, amelyhez 284 189 340 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesülnek.
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