„Tentto projekt bo
ol realizovaný
ý s podporou
u EURÓPSKE
EJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Veľká
á Lehota 206
6, 966 41 Veľ
ľká Lehota

Názov
v projektu:

Inová
ácia firmy KO
OVACO, spol. s r.o.

Cieľom
m projektu j e zvýšenie konkurenciescho
opnosti firmy K
KOVACO, spol. s r.o.
Špeciffické ciele:
•
rast pridaneej hodnoty vý
ýrobkov
•
rozšírenie vvyužívania mo
oderných techn
nológií vo výroobnom procese
•
upevnenie pozície firmy na stávajúcich
h trhoch a prieenik na nové trhy
•
upevnenie súčasných pra
acovných pozíícií a tvorba noových
•
vytvorenie technologický
ých podmienok
k pre výrobu nnových výrobk
kov
•
zefektívnen
nie výrobného procesu
•
zvýšenie kvvality výroby
Stručn
ný opis proje
ektu:

Výcho
odiskový sta
av: Spoločnossť KOVACO, spol.
s
s r.o. prred realizáciou
u projektu dissponovala
techno
ológiami, ktoréé sú technicky
y a energeticky
y náročné. Výýrobný proces spoločnosti potreboval
p
doplne
enie niektorýcch špeciálnycch zariadení, ktoré by uumožnili zefe
ektívniť výrob
bu, znížiť
materiálovú náročnoosť, ako aj optimalizovať
o
štruktúru tecchnologického vybavenia, čím
č
by sa
zvýšila celková rentaabilita a ziskov
vosť spoločnossti.
Stav po
p realizácii projektu:
Vďaka príspevku z ffondov Európsskej únie obsttaranie poloa
automatickejj linky na stro
ojárenskú
výrobu
u, umožňujúceej rýchle a fle
exibilné zmen
ny výrobku a to s minimálnou časovou potrebou
prestav
venia linky a možnosťou centrálneho
c
programového riadenia jedn
notlivých kom
mponentov
linky spoločnosti KO
OVACO, spol. s r.o. zabezpečilo zefektívneenie výrobnéh
ho procesu, skkvalitnenie
a zvýše
enie produkciie a rast konkurencieschopn
nosti spoločnoosti.

Názov
v a sídlo prijíímateľa:

KOVAC
CO, spol. s r.o ., Veľká Lehotta 210, 966 41
1 Veľká Lehotaa

Dátum
m začatia rea
alizácie
projek
ktu:

21.10.2013

Dátum
m skončenie realizácie
projek
ktu:

06.06.2014

Logo operačného programu:

Názov
v riadiaceho orgánu:

Ministe
erstvo hospodáárstva SR v za
astúpení: Slovenská inovačnná a energeticcká agentúra

Odkaz
z na internettové stránky
y
riadia
aceho orgánu
u a daného
opera
ačného progrramu:

www.e
economy.gov.ssk

⏐ www
w.opkahr.sk

⏐

www.sieaa.gov.sk

ého

230 00
00,00 €

1. Poloautomatick
ká linka
1.1 CAD/CAM
C
systtém pre generovanie NC
C kódu pre potrebu osstatných kom
mponentov
poloau
utomatickej lin
nky
1.2 Vertikálne obráb
bacie centrum
1.3 CN
NC sústruh s dvvoma vretenami a jednou nástrojovou
n
hlaavou

a:

· CNC obrábacie
o
centtrum
VICTOR TAICHUNG VC-165B

· CNC sústrruh VICTOR Vturn
V
A-26/85 SCV

