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Projekt je zameraný na kúpu novej inovatívnej technológie – CNC sústruhu, ktorý spĺňa parametre na obrábanie rotačných
súčiastok. Obstarávané zariadenie s 2 vretenami a 1 revolverovou hlavnou osobu „Y“ a automatickým podávačom polotovaru.
Zakúpením novej technológie sa výrazným spôsobom inovujú 2 výrobné postupy (sústruženie a frézovanie) a zároveň sa podarí
naplniť cieľ projektu: „Zvýšiť konkurencieschopnosť firmy inštaláciou inovatívnej technológie v procese výroby rotačných
súčiastok“.
Realizáciou projektu bude v prevádzke spoločnosti MECASYS s. r. o. inštalovaný moderný CNC sústruh, ktorý zabezpečí:
zrýchlenie technologického toku úsporou medzioperačných časov potrebných pri externej kooperácii pri obrábaní rotačných
súčiastok;
lepšie využitie súčasných strojových kapacít, zvýšenie variability strojového parku;
zvýšenie variability používaných nástrojov a prípravkov;
zvýšenie variability, kvality a presnosti obrábania;
zvýšenie užívateľského komfortu pri operatívnych požiadavkách zákazníkov;
zvýšenie pridanej hodnoty znížením výrobnej spotreby priemyselných služieb a prepravných nákladov pri externej kooperácii
v procesoch obrábania kovov.
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