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A KOHA STEEL Fémipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2017 októberében 10.78 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati kiíráson a Széchenyi 2020 
program keretében. A fejlesztéssel eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás valósult meg. 
 
A megvalósult fejlesztésünk alapeleme a Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 5. szám alatti telephelyünkre 
beszerzésre került EDM DK7740D CNC huzalvágó berendezés, amely elengedhetetlen feltétel cégünk 
versenyképességének növelése szempontjából, másik fontos eleme pedig a napelem rendszerek telepítése 
mindkét telephelyünkre. A napelem rendszereket tekintve 25 kW teljesítményű rendszer az Ipartelep utca 5. 
szám alatti telephelyünkre, 50 kW teljesítményű rendszer pedig az Ipartelep utca 8. szám alatti 
telephelyünkre került telepítésre.   
 
A beszerzett új gép paraméterei következtében darabszám növelését és termékek  gyártási idejének 
lerövidülését tudjuk elérni, ennek köszönhetően jelentősen megnő azon termékek száma, amit már képesek 
leszünk előállítani, növelve a piacon szereplő többi konkurenciával szembeni versenyelőnyünket, el tudunk 
vállalni olyan munkákat is, amit eddig kapacitás hiány miatt elutasítottunk. 
 
A fejlesztést követően elektromos áramigényünket megújuló energiával tudjuk csökkenteni. A folyamatosan 
növekvő villamos energia igényünk kielégítésére cégünk környezetbarát módon és gazdaságosan tudja azt 
előállítani a jövőben. A csúcstechnológiát képviselő rendszerek gyors megtérülési idejének köszönhetően a 
kezdeti nagyobb volumenű beruházás hamar megtérül. A fejlesztés cégünk mindennapi működését 
gazdaságosabbá teszi, az alacsonyabb működési költségek lehetőséget adnak további fejlesztésére, mind 
technológiai, mind a humánerőforrás területén.  
 
A megvalósult fejlesztés cégünk sikeres tevékenységét fogja segíteni, mely következtében csökkenhet a 
működési költségünk, és további fejlesztéseink lehetősége, a versenyképesség, stabil pénzügyi, gazdasági 
helyzet megtartásának feltételei fennállnak majd. A pályázat eredményeként egyértelműen növekedhet a 
termelési hatékonyságunk a gépgyártás területén, mely növelheti a vásárlói, ügyfélköri elégedettséget. 
 
A projekt keretében tulajdonunkba került eszköz és modern infrastruktúra segítségével hosszútávra 
biztosítható a hatékony és minőségi munkavégzés technológiai háttere, kapacitásbővítés, valamint árbevétel 
és eredménynövekedés érhető el.  
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