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Miesto realizácie projektu:

NITRA

Názov projektu:

Rast inovačných kapacít spoločnosti PSTOOLS s.r.o.

Cieľom projektu je vybudovať technológiu na výrobu inovovaných produktov tak, aby žiadateľ
dokázal riadiť a realizovať všetky výrobné fázy výrobného procesu pri výrazne zvýšenej
efektivite, zvýšení kvality, zavedení nových výrobkov za použitia inovatívnych moderných
technológií. Technológie, ktoré sú predmetom projektu, sú energeticky vysoko efektívne s
minimálnym vplyvom na životné prostredie. Jedná sa o elektroerozívnu rezačku a CNC vertikálne
obrábacie centrum.
Špecifické ciele:
•
Nákup a inštalácia elektroerozívnej rezačky
•
Nákup a inštalácia CNC vertikálneho obrábacieho centra
Východiskový stav: Spoločnosť PSTOOLS s.r.o. má široký záber činností v oblasti strojárenskej
a automotive výroby. Ponúka pre svojich zákazníkov komplexné riešenie od návrhu a výroby
prototypu, cez jeho testovanie, až po samotnú výrobu a expedíciu produktu. Tiež sa špecializuje
na výrobu a servis strižných nástrojov a foriem. Do portfólia činností žiadateľa patrí tiež výroba
menších lisovacích nástrojov, náhradných dielov do lisovacích nástrojov, zhotovovanie foriem a
rôznych prípravkov pre automobilový priemysel a doplnkovo sa venuje aj servisu a repasovaniu
hotových výrobkov.

Stručný opis projektu:

Spoločnosť kladie veľký dôraz aj na profesionálny, spoľahlivý a rýchly servis svojich výrobkov a
aplikačnú a technologickú pomoc svojim zákazníkom. Neustále sa stretáva so žiadosťami na
výrobu prototypov alebo niekoľkých kusov súčiastok alebo nástrojov od firiem, ktoré nevlastnia
potrebnú technológiu na rezanie a opracovanie hrubých kovových i nekovových profilov. Dopyt
vychádza rovnako od existujúcich zákazníkov ako aj od potenciálnych obchodných partnerov.
Realizácia technologických zariadení vytvorí jedno z najkvalifikovanejších centier na výrobu foriem
a nástrojov na Slovensku a bude zamerané na kusovú výrobu, testovanie a produkciu prototypov
pre širokú škálu firiem, pôsobiacich v strojárenskom a automobilovom priemysle. Spoločnosť má
z pohľadu výrobných priestorov vytvorené podmienky pre rozšírenie podnikateľských aktivít,
aktuálne dokončuje výstavbu nových prevádzkových priestorov. Rozšírením aktivít a zmenou
výrobných procesov PSTOOLS s.r.o. vytvorí 3 pracovné miesta, súvisiace s projektom. V prípade
potreby je spoločnosť pripravená navýšiť počet zamestnancov technologického oddelenia nad
rámec deklarovaného stavu.
Stav po realizácii projektu:
Projekt a s tým súvisiace zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produkcie bude viest k zvýšeniu
všetkých ekonomických ukazovateľov firmy, ako aj k vyššej úrovni firemnej stratégie. Prínosom
projektu bude z ekonomického hľadiska dlhodobý kladný finančný dopad na firmu.
Nové technologické zariadenia budú určené pre nový výrobný program, zameraný hlavne na
produkty pre automobilový (výroba nástrojov, foriem a presných súčiastok) a strojársky priemysel
(výroba komponentov a celkov do výrobných liniek). Realizácia projektu tak vytvorí predpoklady
na značné rozšírenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou, o ktorú je na trhu čoraz väčší záujem
a výrazne eliminuje súčasné riziká spojené so stagnáciou záujmu o pôvodný sortiment služieb v
strednodobom horizonte. Zároveň sa dovŕši proces realizácie výrobného procesu a s tým súvisiaci
rast efektívnosti, kvality výroby a zvyšovanie konkurencieschopnosti.
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