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A Kresz & Fiedler Kft. sikerrel megvalósította legújabb pályázatát
A Kresz & Fiedler Kft. 23.543.612 forint vissza nem térítendő uniós
támogatást nyert a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A beruházás összköltsége 67.725.512 forint.
A Kresz & Fiedler Műanyagfeldolgozó és Szerszámkészítő Kft. 1993-ban alakult magyarnémet vegyesvállalatként azzal a céllal, hogy kiváló minőségű műanyagtermékeket és
szerszámokat gyártson. A kezdeti létszám mára csaknem tízszeresére nőtt, ami
köszönhető a kitartó munkának, a folyamatos innovációnak és a kifogástalan minőségű
termékeknek. 2300 négyzetméteres telephelyük Pécsváradon található.
A vállalkozás termékeit a műszeriparban, járműiparban, diagnosztikai berendezések,
sportolást és szabadidős tevékenységet segítő készülékek gyártásánál használják fel. A
cég rugalmasan alkalmazkodik a még ésszerűen kis sorozatnagyságokhoz is, de vállalják
nagy szériák jó minőségben történő kivitelezését. Képesek speciális, összetett feladatok
ellátására, a szerelőüzemben pedig egyre nagyobb készültségi fokú termékek szerelését
végzik. Speciális ipari igényeket is képesek kielégíteni, örömmel vállalkoznak új
fröccsöntési technológiák meghonosítására. A szerszámkészítő üzemben fröccsöntő,
nyomásos öntő, vákuum, és mélyhúzó szerszámok készülnek. Szerszámkészítésben
meghonosították
a fejlett CAD/CAM alapú technológiát, amely a tervezést és
megmunkálást számítógéppel támogatja, teret nyit a szabad felületek alakhű és
ismételhető elkészítésének. Fejlesztéseik eredményeképpen a HSC marás alapjait is
lerakták, melynek köszönhetően már az edzett szerszámlapok vagy betétek gazdaságos,
marással történő megmunkálása is lehetővé vált az üzemben.
A kifogástalan minőségnek köszönhetően a kereslet folyamatosan növekszik a cég
termékei iránt, ezért döntött úgy a vezetőség, hogy támogatás segítségével fejleszti a
gépparkot. A beszerzett eszközök között megtalálhatóak fröccsöntő gépek,
termékeltávolító-robotok, alapanyag-daráló és felszívó készülékek, alapanyag-szárítók,
szállítószalagok, szerszámtemperálók, számítógépek, valamint egy targonca. A cégre
jellemzően a szállítók gondos mérlegelést követően kerültek kiválasztásra, törekedve a
piacon elérhető legjobb minőségű eszközök beszerzésére.
A Kresz & Fiedler Kft. célja a dolgozók számára korszerű, európai színvonalú munkahelyi
körülmények teremtése, a megrendelők számára pedig kifogástalan minőségű termékek
gyártása.
A cég a gépek beszerzésével versenypiaci pozíciójának megtartását és erősödését várja.
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