SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kapacitásbővítő és versenyképesség javító eszközbeszerzés valósult meg az újszilvási Rugócenter
Kft-nél
Újszilvás, 2019.04.12.
Az idei évben, az előző évekhez hasonlóan, jelentős fejlesztési beruházást valósított meg az újszilvási
rugógyártó családi vállalkozás, a Rugócenter Kft. A beruházás keretében egy, a rugógyártáshoz
feltétlen szükséges automata rugóformázó gép került beszerzésre, amivel jelentősen nőtt a cég
gyártókapacitása, valamint egy önálló festőberendezéssel is bővült az eszközpark, aminek
segítségével már festékbevonattal ellátott rugókat is tud előállítani a cég.
A mai napon tartott fejlesztészáró rendezvényen a meghívottak betekintést kaphattak az évtizedek
óta ebben a speciális gyártó szakágban tevékenykedő cég működésébe. Megismerhették a
rugógyártás legfontosabb munkaállomásait. A helyszínen bemutatott, legfőképp az elmúlt 10 évben
bővített modern eszközpark ékes bizonyítéka annak, hogy a hazai kisvállalkozások csak folyamatos
fejlesztésnek köszönhetően tudnak talpon maradni és növekedni.
A fejlesztés keretében beszerzett rugóformázó géptípussal már rendelkezett a cég, de az elmúlt
években folyamatosan növekvő megrendelésszám miatt feltétlen szükséges volt egy további ilyen
eszköz beszerzése. A gép által előállított rugók alakja és minősége sokkal jobb, mint a hagyományos
gyártásúaké, a termelékenységi mutatója pedig összehasonlíthatatlanul jobb.
A festőberendezéssel a továbbiakban a cég már önállóan is tud festett rugókat előállítani, amire
egyre jelentősebb piaci igény mutatkozik. A termék így jóval exportképesebb, s nem mellékesen
magasabb eladási áron értékesíthető lesz.
Graj Sándorné, a Rugócenter Kft. ügyvezetője, a záró rendezvényen elmondta: a mostani fejlesztés
egy több éves álom megvalósulása, aminek megvalósulásában jelentős segítséget nyújtott a Kormány
által életre hívott Pest megyei Területfejlesztési programhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás
keretében nyújtott 27,75 millió Ft vissza nem térítendő forrás. Ismertette, hogy várakozásaik szerint
már az átadás első évében további 10% bevétel növekedést fog generálni a fejlesztés, valamint
segítségével 2 új munkahelyet is teremt a cég.
A Rugócenter Kft.-ről:
A Rugócenter Kft. fő tevékenységi köre huzaltermékek – elsősorban rugók gyártása. Az 1982–ben
indult családi vállalkozás az akkori jászberényi Gépszolg Szövetkezet részlege volt, 1997 óta önálló
vállalkozás. A cég kezdetektől Pest megye perifériáján, Újszilvás településen működik. Árbevételük az
erős belföldi és külföldi konkurencia és az egyre növekvő vevői követelmények mellett a 2004. évi 50
millió Ft-ról 2016-ra meghaladta a 450 millió Forintot. Ez a magyarországi rugógyártók között kb. 9%os piaci részesedést, árbevétel szempontjából a 4. helyet jelenti. Árbevételük 87%-a rugógyártásból
származik. Legnagyobb vevőink multinacionális nagyvállalatok.
http://www.rugocenter.hu
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó
célzott pénzügyi támogatás

Projektazonosító: PM_KKVESZKOZ_2017/253
Támogató: Pénzügyminisztérium
Megvalósítás helye: Újszilvás, Széchenyi utca 16.
Projektkezdés: 2018.04.28
Projekt befejezés: 2019.04.20.
Támogatás összege: 27,75 millió Ft

