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Miesto realizácie projektu:

Pruské

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti WELLCORE, s. r. o. zavedením
inovatívnej a vyspelej technológie
Cieľom projektu je zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie do sériovej a kusovej výroby
pre všetky oblasti strojárskej výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.
Špecifické ciele:
•
Obstaraním inovačnej technológie zaviesť vyspelé postupy do oblasti výrobnej CNC
technológie a tak zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti
•
Obstaraním inovačnej technológie vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť
nezamestnanosť v regióne

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Spoločnosť WELLCORE, s. r. o. vznikla dňa 8.8.2008 rozčlenením firmy
Protech s.r.o. Firma WELLCORE je dynamicky sa rozvíjajúci strojársky podnik. Sortiment firmy
predstavuje sériovú ale aj kusovú výrobu pre všetky oblasti strojárskej výroby. Poskytuje
kompletné služby v oblasti CNC obrábania kovov, zvárania, tvárnenia vrátane povrchových
úprav.
Okrem samotnej výroby zabezpečujeme konštrukčnú a technologickú dokumentáciu. WELLCORE,
s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s firmou EN ISO 9001:2008
pre
činnosti kovoobrábanie a zámočníctvo. Na dodržanie vysokej kvality pre konečné vyhotovenie
výrobku nám slúži veľké množstvo komunálnych meradiel. Naša spoločnosť disponuje 3D
súradnicovým meracím strojom THOME RAPID CNC. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a
výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment
spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém
manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2000. Firma WELLCORE, s. r. o. je kategorizovaná ako
mikro podnik. Silné stránky spoločnosti spočívajú v dlhodobej kvalite poskytovaných služieb.
Stav po realizácii projektu: Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti
smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k zvyšovaniu produkcie, inovovaniu
výrobných postupov ako aj k nákupu nových technológií. Zakúpením novej technológie zvýšime
výkon a skrátime čas výroby oproti súčasne využívaným technológiám. Dosiahneme vysokú
presnosť, ktorá je hlavnou požiadavkou elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Na
predmetný projekt bude možné nadviazať ďalšími investíciami. Rozširovanie však závisí od
budúceho dopytu po výrobkoch, vzhľadom na súčasnú krízu na trhoch. Výstupom projektu bude
rozšírenie výrobnej technológie – zavedením inovatívnej technológie CNC obrábania zvýšime
produkciu, čo dopomôže k naplneniu kontraktov a k udržaniu stálych a získaniu nových
odberateľov. Zároveň sa vytvoria nové pracovné miesta. Spoločnosť pre potreby prevádzky
výroby vytvorí minimálne 2 pracovné miesta na rôznych pozíciách.
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