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FORTUNA-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

TÁJÉKOZTATÁS   
A FORTUNA-ALFA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 50 289 091 FT 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 

OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL MEGHIRDETETT „VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN” CÍMŰ FELHÍVÁSON. 

 
50 289 091 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázaton. Projektünk címe: „Prototípusfejlesztés 
és lézertechnológiai innováció a nehézipar egy hagyományos területén”, projektünk azonosítószáma: 
GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00554. A projekt elszámolható költsége: 91 434 712,- Ft, saját forrás: 15 909 
640,- Ft, támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege: 50 289 091,- Ft. Konstrukció 
keretében igényelt kölcsön összege: 25 235 981,- Ft Támogatás intenzitása: 55 %. 
 

A projekt eredményeképp létrejött egy olyan új gépipari technológia, amely a szegmensben egyedülálló. A 
prototípus segít azon feladatok megértésében, amik kihívást jelentenek a fúrt és üreges végű szegecsek 
gyártásában. A fejlesztés eredménye nem csak cégünk szintjén hasznosul, hanem ágazati és 
nemzetgazdasági szinten is. A fejlesztést megelőzte egy széleskörű felmérés a piacon kapható üreges/fúrt 
szegecsek típusairól, méreteiről, felhasználási területükről, illetve a vásárlói igényekről. Megállapításra került, 
hogy a prototípus kialakítása egy valós iparági igényre reflektált és több iparág szereplője számára is 
megoldást nyújt. 
 

K + F + I tevékenység az alábbi munkafázisra különült el:  

1./ Csatornavas-szegecselő és csatornavas-hajlítógép gyártásához szükséges műszaki tervek elkészítése,  
Kozmanovics Endre Vezető tervező, gépészmérnök bevonásával:  
 A berendezés leírása: Hegesztett vázszerkezetre épülő aggregátos, forgóasztalos és hajlítómechanikás 
berendezés. A két aggregát egymástól való távolságát és helyzetét jobb-balmenetes orsókkal lehet kézzel 
beállítani a darab hosszának megfelelően. A két aggregát között egy kézzel tölthető, adagoló tár helyezkedik 
el, ami egy zsilipen keresztül a megmunkáló orsók előtt elhelyezkedő két pneumatikus prizmás befogóba 
adagolja a darabokat. A szegecselt darab a befogóból a szállítószalagra hullik, mely továbbítja a félkész 
terméket a csatornavashajlító egységhez. A félkész termék pozicionálását követően a berendezés 
hajlítóegysége egy tárcsát követve meghajlítja a csatornavasat a kívánt átmérőre, ezt követően pedig az 
egyenes rész meghajlítva letörést képez rajta A berendezést PLC vezérli, ami elvégzi a gép teljes vezérlését, 
felügyeletét és a darabszámlálását. 
2./ Csatornavas-szegecselő és csatornavas-hajlítógép gyártásához szükséges műszaki tervek elkészítése, 
Kozmanovics Endre Vezető tervező, gépészmérnök bevonásával:  
Az 1. pontban leírt gép elektronikai eszközeinek szoftveres vezérlésének elkészítése, tesztelése és a végső 
valós körülmények közötti kipróbálása 
 
Vállaltuk, hogy a fejlesztési eredményeket ingyenesen közzétesszük és mindenki számára elérhető módon 

biztosítjuk a szabad hozzáférést. A közzétett eredmények között megtalálhatók a fejlesztés elméleti alapjai, a 

megvalósított berendezések vázlatos műszaki megoldásai, illetve a fejlesztés lépései, a fejlesztés során 

fellépett problémák ismertetése és elemző összefoglalása is. 

 

A projekt fizikai befejezési ideje: 2021.05.26. 

 


